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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจำปี พ .ศ. 2563 ได้ถูก
จ ัดทำขึ ้นตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และฉบับปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงกำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) มีอำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเน ินการและการบริหารงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายใน 
90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติ งาน
ประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 76 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร 

ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ท่ีปรึกษา) ในฐานะท่ีปรึกษาท่ีมี
หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
โดยสรุปดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่ปรึกษา ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงา นของ 
กสทช. ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์เพ่ือประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ งานด้าน
กิจการโทรคมนาคมของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. โดยมี  

▪ รวบรวมข้อมูลรายงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม อาทิ รายงานประจำปีที่ กสทช. ได้
จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2566) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2561 - 2564) แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น 

▪ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จำนวน 1 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้องของสำนักงาน กสทช. ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือคัดกรองประเด็น
เพ่ือนำมาศึกษา 

▪ จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จำนวน 5 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาค

ประกอบด้วย ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย)  
ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ภาคตะวันออก/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย์) และ
ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยภูมิภาคละ 150 คน โดยมีตัวแทนคณะ
ที ่ปร ึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นวิทยากรให้ความรู้
เก่ียวกับประเด็นศึกษา และทำกิจกรรมกลุ่มเพ่ืออภิปรายประเด็นศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้ ที่
ปรึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกิจการโทรคมน า คมผ่าน
การทำแบบสอบถาม  
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▪ จัดทำแบบสอบถามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ภูมิภาค ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายอันสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ปรึกษาได้จัดทำแบบสอบถามตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 2,705 ชุด 
เพ่ือสำรวจความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคม ทั้ง 5 ภูมิภาค ภาคกลาง 
517 ชุด ภาคตะวันออก 569 ชุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 537 ชุด ภาคเหนือ 522 ชุด และ
ภาคใต้ 560 ชุด ประกอบด้วยคำถามปลายปิด และปลายเปิด มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับข้อคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงในการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะข้างต้น ที่ปรึกษามีการแจก
แบบสอบถามที่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังมีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกผ่านโดยเลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน จำนวนทั้งสิ้น 3 กลุ่มมาให้ความ
คิดเห็นจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาคในแต่ละจังหวัดที่ทางทีมได้
ลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องในพ้ืนที่จำนวนเท่า ๆ กัน 

 
รูปท่ี 0-1: สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามภูมิภาค (รวมท้ังส้ิน 2,705 ชุด)  

 

นอกจากการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้ว การติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ด้านกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. จำเป็นต้องใช้กรอบการประเมิน
ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือผลการประเมินที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
โครงการ โดยทางที่ปรึกษาได้ใช้กรอบการประเมินทั้งสิ้น 2 วิธี ดังนี้ 

19.1%

21.0%

19.9%

20.7%

19.3%

สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามภมูิภาค

ภาคตะวันออก

ภาคกลางภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1. กรอบการประเมินหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือการประเมินนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่สำคัญของประเทศให้มีการดำเน ินงานอย่างมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ 

2. กรอบการประเมินแบบจำลองการประเมินผล CIPP (CIPP Model) คือการประเมินโคร งการ 
โดยมุ่งเน้นแสวงหาคำตอบว่า นโยบาย แผนงาน และโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ โดยมีกรอบในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินสภาวะ
แวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

 

รูปท่ี 0-2: กรอบการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลและรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) 

2. ภาพรวมการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2563 

จากการศึกษาผลการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า กสทช.  
มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีผลการดำเนินงานที่สำคัญทั้งหมด 
5 กิจกรรม ได้แก่ การประมูลคลื่นความถี่ 5G การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดา ว เที ยมเ ดิม  
(ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทานเดิม) การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน มาตรการช่วยเหลื อ
ประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 และความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ   

กรอบการประเมินหลักธรรมาภิบาล 
 Good Governance Model) 

กรอบการประเมินผล CIPP 
(CIPP Model) 

ประสิทธิภาพ 

การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ

ความโปร่งใส หลักนิติธรรม

ความเสมอภาค

การมีส่วนร่วม

ประสิทธิผล 

การกระจาย
อ านาจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
• ประเด็นปัญหา 
• เหตุผลและความจ าเป น 
• วัตถุประสงค์
• โอกาสและประโยชน์

การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต

• บุคลากร
• งบประมาณ
• เวลา
• โครงสร้าง

• แผนการด าเนินงาน
• กิจกรรม
• การจัดประชุม

• ผลลัพธ์
• ผลการด าเนินงาน
• ประสิทธิภาพ
• ผลกระทบ

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ให้มีการ
ดำเนินงานอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้เป็นสำคัญ การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถนำมาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

ปัจจัยในการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

▪ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
และเกิดผลสำเร็จ เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานในโครงการต่างๆ ที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 อาทิ การจัดประมูลคลื่นความถี่  
5G การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็ จไปแล้ วใน
บางพ้ืนที่ท่ัวประเทศ  

ประสิทธิผล
(Effectiveness) 

▪ แม้ว ่าสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสาย
สื่อสารลงดินแล้วเสร็จไปเพียงบางส่วนตามแผนการดำเนินงาน แต่สำนักงาน 
กสทช. ยังคงดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่อง เห็นได้
จากการดำเนินงานที่ยังคงมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสำนักงาน กสทช. 
ตามหลักธรรมภิบาลด้านประสิทธิผล และยังคงคอยสำรวจดูแล พ้ืนที่ที่ อาจจ ะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากความไ ม่ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน  

รูปท่ี 0-3: ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญด้านกิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ในกิจการโทรคมนาคม

ปี พ.ศ. 2563

• การเตรียมความพร้อมก่อนการประมูลคลื่นความถี่ 5G
• การประมูลคลื่นความถี่ 5G
• การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่

เทคโนโลยี 5G

• การด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย
• การก ากับดูแลการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของ

ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ

การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเทียมเดิม

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน 

• แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
• การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาสง่

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site)

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับ
ใบอนุญาตในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19

• มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตและโทรฟรีแก่ประชาชน
• มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญ

• การจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสือ่สารลงดิน
• การจัดตั้งเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว

การประมูลคลื่นความถี่  G
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การตอบสนอง 
(Responsiveness) 

▪ กสทช . และสำนักงาน กสทช . สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภ าร กิจ  
ที่สำคัญตามตารางข้างต้น อันได้แก่ การประมูลคลื่น 5G การประกาศอนุญาต
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) เป็นต้น ซ่ึงแสดง
ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนฯ ภายในเวลาที่กำหนดในปี พ .ศ. 
2563 ของ กสทช. 

ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

▪ สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในกิจกรรมโทรคมนาคม โดยแบ่ง
การดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ปร ะชา ชน 
และการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม สะท้อนการ
ดำเนินการที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
กลไกที่มีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นเรื่องสำคัญในการกำกับดูแลเพ่ือให้ผู้บริโ ภคไ ด้รับ
ความเป็นธรรมในการใช้บริการโทรคมนาคม 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

▪ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้รับการประเมินการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยสำนักงาน ป.ป.ช อยู่ในอันดับที่ 1 
เม่ือเทียบกับกลุ่มหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 2 ปีซ้อน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กสทช. และ
สำนักงาน กสทช. ย ังคงมีการดำเนินการอย่างโปร ่งใส อันเน ื่องมาจากมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รายงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 และการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2563 

หลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

▪ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ดำเน ินการจ ัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ ซ่ึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะถือเป็นหลักปฏิบั ติที่ พึง
กระทำตามกฎหมาย โดยเรียนเชิญผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งทางตร งและ
ทางอ้อม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม อาทิ 1) การร ับฟังความ
คิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร ื ่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารสูงสุด 2) การรับฟังความคิดของผู้ มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้จัดต้ัง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นต้น 
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ความเสมอภาค  
(Equity) 

▪ การกำหนดนโยบายต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. มีวัตถุประสงค์เ พ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางโทรคมนาคมซ่ึง ต้ังอยู่
บนหลักส่งเสริมความเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานส่วน ใหญ่ที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 อาทิ การประมูลคลื่น 5G การจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงดิน และมาตรการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นต้น ดังนั้น
ทาง สำนักงาน กสทช. จึงควรมีดำเนินงานและติดตามผลการดำ เนินงา นอย่ าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุปร ะสง ค์ที่
กำหนดไว้ 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

▪ กสทช. มีการเชิญผู้ที่ เก่ียวข้องหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภา คส่วน เข้า ร่วม
ประชุมเพ่ือรับทราบถึงแนวทางการดำเนินของสำนักงาน กสทช . โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในที่นี้ได้แก่ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม และประชาชน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากิจ การ ด้าน
โทรคมนาคม โดยการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ 
สำนักงาน กสทช. รวมถึงการกำหนดแนวทางการในการปฏิบัติงาน 

การกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 

▪ จากการศึกษาโครงสร้างสำนักงาน กสทช. พบว่า มีการกำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานในแต่ละหน่ วย งาน 
โดยการแบ่งสายงานออกเป็น 5 สายงาน และจัดต้ังสำนักงานภายใต้สายงานเพ่ือ
ดูแลกิจการที่สำคัญทั้งสิ้น 48 สำนัก 

หลักคุณธรรม 
จริยธรรม (Morality 

and Ethics) 

▪ การดำเน ินงานของ กสทช. พนักงานผู ้ปฏิบ ัติงานและบุคลากรในองค์กรตอ้ง
ประพฤติปฎิบ ัติตนให้อย ู ่บนพื ้นฐานของคุณธรรม จร ิยธรรมอันดีงาม โดย 
ทาง กสทช. ได้มีเผยแพร่แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงาน กสทช. และ
รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าทางสำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึง
ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. 

ตารางท่ี 1: ตัวอย่างการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ผลการประเมินด้านการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการด้านต่างๆ เพื ่อสร้างความพร ้อมต่อการประมูลคลื ่นความถี่  5G  
ที่ครอบคลุมทั้งการจัดต้ังศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G  การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G  การจัดประชุมหารือแนว
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G  การออกประกาศเพ่ือกำหนดเกณฑ์อุปกรณ์ IoT (Internet of 
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Things) เพ่ือมุ่งสู่การเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ รวมถึงการสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประมูล 4 ย่านความถี่ เพ่ือให้สามารถนำ
คลื่นความถี่ไปใช้บริการในปี 2563 โดยจัดการประมูลไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในประเด็นดังกล่าวตามรูปแบบการประเมิน CIPP มีผลการประเมินที่สำคัญ ดังนี้ 

▪ สำนักงาน กสทช. มกีารดำเนินงานด้านการจัดประมูลคล่ืนความถ่ี 5G เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตและยกระดับการแข ่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเป นไปตาม
เป้าหมายของแผนการดำเนินงาน โดยการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีรูปแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยี 
5G จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะสามารถใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ 
บนโครงข่าย 5G ได้อย ่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื ่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิจของ
ประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ทางไกล การศึกษา หรือแม้แต่การสนับสนุนเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชน 

▪ การดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์การประมูล เป นไปตามรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติองค์กร และอาจพิจารณาใช้ส่ือผสม สำหรับการดำเนินงานเพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์
การประมูลคลื่นความถี่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
60 วรรคสาม และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื ่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

▪ การเตรียมพร้อมมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีการจัดตั้ง ศูนย์ทด ลอง ก่อนการ
ประมูลจะเกิดขึ้น โดยได้มีการศึกษาผลกระทบและมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้งานเทคโนโลยี 
5G รวมถึงได้จัดต้ังศูนย์ทดลองทดสอบการใช้งาน 5G สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ  

▪ การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ม ีการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนตา่งๆ  

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ในประเด็นการประมูลคลื่นความถี่  5G 
ได้รับการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย และ
สร้างองค์ความรู้หรือบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี ตลอดจนใน
ส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นควา มถี่  
5G เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นก็ได้รับการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน 
กล่าวได้ว่าในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องนั้น กสทช. ดำเนินกิจกรรมส่วนนี้ไ ด้อย่า ง
ครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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4. ผลการประเมินด้านการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ท่ีไม่ได้ใช้ ภายใต้
สัมปทาน) 

จากบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติองค์กรจั ดสร รคลื่น
ความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 ที่กำหนดให้ กสทช. มีหน้าที่ในการบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมที่เหลือจากการให้สัมปทานดาว เทียม
ไทยคม โดยสามารถออกหลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตามแผนการบริห ารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจ รดาว เทียม 
ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญาตใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลในส่วนนี้ อาทิ การบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมที่ เหลื อจากให้
สัมปทานดาวเทียมไทยคมรายเดิม การออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาผลการดำเนินงานของ กสทช. ใน พ.ศ. 2563 ด้านการประกาศอนุญาตสิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) ผ่านการติดตามและประเมินผลตามแบบจำลองการ
ประเมินผล CIPP มีผลการประเมินที่สำคัญ ดังนี้  

▪ สำนักงาน กสทช. ได ้ดำเนินการตามหน้าที่และเป นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ดำเนินงาน โดยได้ออกประกาศทีเ่ก่ียวข้องกับการกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารที่คอยกำกับการ
ดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศที่ประสงค์เข้ามาดำเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย  

▪ ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมอย่างเป นระบบ โดยรับผิดชอบใน

การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำกับ
ดูแลการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของหลักการ
ท่ีเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการน้ัน อาจยังไม่สนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการดำเนินกิจการดาวเทียมมีความสามารถในการแข่งขั น
เทียบเท่ากับผู้ประกอบการจากต่างประเทศเท่าท่ีควร เนื่องจากการกำหนดอัตราการชำร ะ
ค่าธรรมเน ียมการให้บร ิการดาวเทียมสื ่อสารค่อนข้างเอื ้อประโยชน์ให้แก่ผ ู ้ประกอบการ
ต่างประเทศมากกว่าผู้ประกอบการประเทศไทยที่นำดาวเทียมต่างประเทศเข้ามาให้บริ การ ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.2 ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างประเทศชำระเพียงร้อยละ 4 ส่งผลให้
ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างเสียเปรียบในการแข่งขัน โดย กสทช. ควรพิจารณาทบทวนเรื่อง การ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างรอบด้านร่วมกับผู้ประกอบการและฝ่ าย ท่ีเ ก่ียวข้อง
อ่ืนๆ หรือทำการศึกษาต้นแบบการดำเนินงานจากต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือนำมาสู่การปรับใช้
อย่างสมเหตุสมผลและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยได้ 

▪ สำนักงาน กสทช. ได้ออกมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือกำกับดูแลกิจการดาว เทียม
ส่ือสารให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. ยังเปิดโอกาส
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ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนท่ัวไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประกาศ สำนักงาน 
กสทช. ที ่ เกี ่ยวข ้องกับกิจการดาวเทียม  อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้การออกมาตรการและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ จะเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และกฎหมาย แต่สิ่งที่สำนักงาน กสทช. ควร
พิจารณาให้ความสำคัญเพิ ่มเติมคือ การพิจารณาออกมาตรการและหลักเกณฑ์ที ่ เอ ื ้อต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมเติมด้วย 

▪ การดำเนินการด้านกิจการดาวเทียมส่ือสารในรูปแบบของการจัดประมูล อาจเป นวิธีการท่ียัง
ไม่เหมาะสมนัก เพราะผู้ประกอบการ uplink หรือ downlink ทุกรายท่ีภาคพ้ืนดิ นต้ องใช้
ความถ่ีท่ีเป นย่านความถ่ีมาตรฐานร่วมกัน นอกจากนี้การจัดสรรตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่เป็น
กระบวนการดำเนินงานระหว่างประเทศและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรระหว่างปร ะเทศ
ทั ้งหมด ส่งผลให้ภาระการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารตกอยู่ภายใต้ความร ับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการ โดยในส่วนนี้ กสทช. อาจพิจารณาแนวทางในการสนั บสนุนหรือช่วย เหลื อการ
ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นและรายละเอียดต่างๆ ที่จะสามารถทำ
ได้และเป็นไปอย่างสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย 

 
5. ผลการประเมินด้านการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

เพ่ือพัฒนาบริการโทรคมนาคมเพ่ือประชาชน และการพัฒนาประเทศในภาพรวม การส่งเสริมให้ มี
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) จะเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการใน
การขยายการให้บริการโทรคมนาคม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ และ
สนับสนุนการขยายขอบเขตการให้บริการที่สามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น สอดรับกับแนวทางการกำกับดูแลการ
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายในสภาพการณ์ปัจจุบั น  และ
สนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1. แนวทางการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และ 2. การสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของเสาส่ ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ (Cell Site) ซึ ่งสามารถนำมาประเมินผลตามแบบจำลองการประเมินผลซิปป์ 
(CIPP) ได้ดังนี้ 

▪ สำนักงาน กสทช. ม ีการดำเนินการวางแผนเพื ่อการส่งเสร ิมให้ม ีโครงสร้างพื ้ นฐ าน
โทรคมนาคมร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป นการดำเนินงานท่ีเปิดกว้างและสร้ างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกา ศ เรื่อง 
นิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมก่อนจะออกประกาศการใช้บริการข้ามโครงข่า ยและ
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางและขอบ เขตในการ
ดำเนินการส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน 
กสทช. ควรเพ่ิมการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าว อาทิ การจัดต้ัง
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ในปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจผิดต่อความอันตรายของ
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก 
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▪ กสทช. อาจพิจารณาจัดให้มีเวทีกลางหรือการประชุม รวมถึงการจัดทำ MOU ร่วมกันกับ
หน่วยงานที ่ เกี่ยวข ้อง เพื ่อให้สามารถแลกเปลี ่ยนและชี ้แจงประเด็นต ่างๆ เน ื ่องจากการ
ดำเนินการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน เพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีและ
ลดความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน และเพ่ือให้สามารถแลก เปลี่ยน
และชี้แจงประเด็นต่างๆ ในระหว่างที่ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประสานความ
ร่วมมืออย่างชัดเจนเพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาและการบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนดได้อย่างดี
ที่สุด 

▪ กสทช. อาจพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านความปลอดภัยและประโยชน์ของการ
ดำเนินการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตลอดจนอาจพิจารณาจัดต้ั ง
กลุ่มตัวแทนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเจรจาจัดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของแต่ละพ้ืนถิ่น
เพ่ือลดระยะเวลาในการทำงานและสร้างความเข้าใจเพ่ือนำสู่การปฏิบัติงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 

▪ กสทช. ดำเนินโครงการจำนวนมากท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานสนับสนุนใ ห้มี โครง สร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเผยแพร่ผลงานไว้บนเว็บไซต์ของ กสทช.  อย่างไรก็ตามจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาชนบางส่วนยังไม่รับรู้ข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาดำเนินงานเพ่ิมเติมในส่วนของ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร และให้
ความรู้แก่ประชาชนใหม้ากขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการดำเนินงาน 

 
6. ผลการประเมินด้านมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 

เพ่ือสอดรับกับการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2563 ของรัฐบาล เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แก่
ประชาชน จึงมีมาตรการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ อาศัยในที่พัก และให้ปฏิบัติงานหรือเรียนหนั งสือ
จากที่พักอาศัย โดยสื่อสารผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จึง
มีมาตรการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในที่พักอาศัยของประชาชน ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชน
และผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้ประกอบการ  
ซ่ึงมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 1) มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิม
ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์ประจำที่เป็น 100 Mbps 2) มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนั บสนุน
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย   
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3) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่ ง
เงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงสามารถนำมาประเมินผลตามแบบจำลองการประเมินผล CIPP ได้ดังนี้ 

▪ กสทช.สามารถออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในภาวะวิกฤตไวรัส 
โควิด-19ได้อย่างตรงจุด สามารถเยียวยาความทุกข์ของประชาชนได้เบ้ืองต้น จากสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 พบว่า จากวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การดำเนิน
กิจการของผู้ประกอบการ  และการดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่า งมาก
จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มีมากมาย อาทิ กิจการหรือบริษัทที่ เ ก่ียว กับ
ท่องเที่ยว ร้านอาหารต้องปิดตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคลดลงมาก ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายของ
บริษัทไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานที่ลดลงอย่างมากในลำดับถัดมา นอกจากนี้ประชาชนส่วน
หนึ่งจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) หรือ ห่างไกลจากบ้านเป็นระยะเวลา 2-3 
เดือนตามมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

▪ ระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิ ด -19 
เป นมีความเหมาะสม สามารถเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกวิกกฤตดังกล่าวได้เป นอย่างดี  
โดยมาตรการจ ัดให้มีอ ินเทอร์เน ็ตบรอดแบนด์ด์เคลื่อนที ่ฟรี 10 GB และปร ับเพิ ่มความเร็ว
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps มีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ผู้ใช้งานระบบเติม
เงินจะได้รับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีมีระยะเวลาทั้งสิ้น 45 วัน และมาตรการผ่ อนผันกา รชำ ระ
ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 50) แก่ผู้รับใบอนุญาต จากวันครบกำหนดชำระเดิมประมาน 1 
เดือนครึ่ง  

▪ กสทช. ควรออกมาตรการให้แก่กลุ่มผู้ เดือดร้อนจากวิกฤตไวรั สโควิด-19 อย่างแท้จริง โดยไม่
จำเป นต้องให้กลุ่มคนเหล่าน้ีลงทะเบียนมาสมัครใช้บริการ แต่เป นการมอบสิทธิ์ใ ห้ได้ใช้ เลย
เนื่องจากพบว่าขั้นตอนในการสมัครใช้บริการค่อนข้างยุ่งยาก หรือ เข้าใจยากสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
จึงอาจทำให้กลุ่มคนเหล่านี้พลาดการใช้บริการทั้งๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 
เช่นเดียวกัน 
 

7. ผลการประเมินด้านความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. เลขาธิการ กสทช.  
และสำนักงาน กสทช. อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ติดตา มการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในแผนการดำเนินงานที่สำคัญอย่า งใกล้ชิ ด 
เนื่องจากเป็นแผนการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน อาทิ ประชาชน ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมและการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ การติดตามความคืบหน้าของแผนการ
ดำเนินงานที่สำคัญ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยแผนการดำเนินงานที่สำคัญในการติดตามและประเ มินผล
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ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน และการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ซ่ึง
สามารถนำมาประเมินผลตามแบบจำลองการประเมินผล CIPP ได้ดังนี้ 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 

▪ กสทช. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเป นระบบซ่ึงในปัจจุบันสามารถเห็นการ
ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป นไปตามแผนงานแล้วในบางส่วน อาทิ การจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินบริเวณซอยอารีย์ระยะทาง 1 กิโลเมตร และพ้ืนบางส่ วนของ
ภูมิภาคต่างๆ อาทิ เชียงราย จันทบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่
ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานและกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้น 
สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

▪ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการ เตรี ยม
ความพร้อมการนำสายส่ือสารลงดิน โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 11 รายได้ลงนามสัญญา
บันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

▪ สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินการจัดระ เบียบ
สายส่ือสาร โดยในปัจจุบันยังพบการดำเนินงานท่ีไม่เรียบร้อยในการจัดระเบียบสาย ส่ือสาร
ของผู้ประกอบการ ซ่ึงมีการทิ้งสายสื่อสารที่อยู่ในระหว่างการจัดระเบียบไว้ตา มถนนทา งเ ดิน 
ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจร  

▪ สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมเติมการดำเนินการเยียวยาต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายให้แก่ผู้ปร ะกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกภา คส่วน
อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารถือเป็นต้นทุนในกา รดำ เนิ นงา นที่
สำคัญของผู้ประกอบการ 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
▪ สำนักงาน กสทช. มีการเตรียมความพร้อมเป นอย่างดีในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมท้ังผลักดันเลขหมายโทรศัพท์ 191 เพ่ือนำมาใช้เป็นเลขหมายฉุ กเฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว โดยสำนักงาน กสทช . ได้ดำเน ินการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้จัดประชุมเพ่ือติดตา มควา ม
คืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

▪ ในปัจจุบันเลขหมายฉ ุกเฉินแห่งชาติอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติตามมติ ครม. โดยที่สำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดสรรเลขหมาย ซ่ึงได้มีการดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  
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8. ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน กสทช. และผลการดำเนินงาน
ด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 พบว่า กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
สามารถดำเน ินการได้ตามแผน ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาเพื ่อพัฒนา
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศและประชาชนได้อย่างถูกต้องและตรงจุด ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การจัดประชุมรับฟังควา มคิด เห็น
สาธารณะทั่วทุกภูมิภาค และการจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน กิจการ
โทรคมนาคมประจำปี พ.ศ. 2563  สามารถสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญได้ดังนี้ 

▪ สำนักงาน กสทช. ควรเร่งการเปล่ียนผ่านในการเป นองค์กรดิจิทัล เนื่องจากสำนักงาน กสทช . 
เขตหนึ่งแห่ง มีหน้าที่รับผิดชอบหลายจังหวัด ส่งอาจผลให้การปฏิบัติงาน ดูแลปัญหาข้อร้องเรียน
ของประชาชนล่าช้า เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก นอกจากนี้ ในบาง
จังหวัดไม่มีสำนักงาน กสทช. ต้ังอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน กสทช . ควรมี
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. เช่น การส่งเอกสาร
ด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการขยายสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ซ่ึงปัจจุบันสำนักงาน กสทช. 
ได้มีการดำเนินโครงการแรกที่สำนักงาน กสทช. ได้แก่ โครงการ NBTC Service Portal ซ่ึงเป็น
การต่อยอดโครงการ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามายื่นขอรับบริการ กรอก
ข้อมูลและแนบเอกสารโดยระบบจะดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลของสำนักงานและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องผ่าน Linkage Center จนถึงการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสำนักงาน กสทช. ควรเร่งการดำเนินการดังกล่าวเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

▪ ในการบริหารงานองค์กร กรรมการต ิดตามและประเม ินผลการป ฏิบัต ิงานด ้านกิจการ
โทรคมนาคมเห็นว่าควรเพ่ิมตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ขึ้นมาอีกหน่ึงตำแหน่ง 
โดยในการบริหารงาน องค์กรควรมีการพิจารณาปร ับโครงสร ้างองค์กรให้มีดุลยภาพในการ
บริหารงานองค์กรครบถ้วนทั้ง 5 สายงาน โดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติ งาน
ด้านกิจการโทรคมนาคมเห็นว่าควรเพ่ิมตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งจาก
โครงสร ้างของสำนักงานที่แบ่งเป็น 5 สายงาน และในปัจจ ุบ ัน สำนักงาน กสทช . ได้จ ัดให้มี
ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ขึ้นมาอีก 5 ตำแหน่งตามสายงานโครงสร้างขององค์กร แล้ว 
ฉะนั้น กสทช. และสำนักงาน กสทช. ควรปรับปรุงโครงสร้างในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ให้
ครบตามสายงานด้วย  

▪ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ควรม ีแนวทางในการสร้างการร ับร ู้การดำเนินงาน ให้แก่
ประชาชนมากย่ิงขึ้น โดยในปัจจุบัน กสทช. มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อยู่แล้ว อาทิ เว็บไซต์
สำนักงาน กสทช. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพียงแต่ขาดการสร้างการรับรู้ให้แก่ปร ะชา ชน ดังนั้น
สำนักงาน กสทช. จึงควรมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้
การดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในทุกมิติ โดย กสทช. สามารถจัดทำสื่อที่ มี
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รูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เช่น อินโฟกราฟิก (Infographic) สื่อวีดีโอ 
(VDO) หร ือเพิ ่มการประชาสัมพันธ์ผ ่าน สำนักงาน กสทช . ภาค เน ื ่องจากมีความใกล้ช ิดกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

▪ กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางการให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายส่ือสารและ เสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยในปัจจุบัน กสทช . ได้ดำเน ินการแล้วเสร็จแล้วในบางพื้นที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่พบปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และได้ดำเนินการติดต้ังท่อร้อยสา ยสื่ อสารแล้ว 
อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับทราบ
ถึงการดำเนินการดังกล่าวและยังไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการดำเนินการ นอกจากนี้ในกรณีการ
ติดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า องค์การอนามัยโลกมีผลวิจัยยืนยันออกมาว่า 
การปล่อยคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่าง ใด 
ทั้งนี้ กสทช. ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยดังกล่าวบนเว็บไซต์ของทางสำนักงาน กสทช. อย่างไรก็
ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวขององค์กรอนามัยโลก ดังนั้น กสทช. ควรเพ่ิม
ช่องทางการให้ความรู้แก่ประชาชน อาจเป็นการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเ พ่ือ พูด คุยกับ
ประชาชน พร้อมชี้แจงรายละเอียดเพ่ือคลายข้อกังวล  

▪ จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 กสทช.  
อาจพิจารณาเพ่ิมการรับสิทธิ์ในระยะต่างๆ และ/หรือ อาจพิจารณามอบสิทธิ์แก่ประช าชนทุก
คนอย่างเท่าเทียม โดยพิจาณาจำกัดวงเงินที่ลดลงมา ตลอดจนเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เชิ งรุก ให้
ข่าวสารแก่ผู้ที่ เดือดร้อนหรือผู้ที่ มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบในการดำ รงชี วิตมากกว่า กลุ่ ม
ประชาชน อาทิ ผู้พิการ ลูกจ้างรายวัน ผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสได้รับทราบข่าวสาร เป็น ลำ ดับ ต้น  
เนื่องจากจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาคพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าการลงทะเบียนค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน 

▪ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรคมนาคม ควรดำเนินการออกนโยบาย
แนวทางการเยียวยาของผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น จากกรณี
ปัญหาการรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ท่ีล่าช้าของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) (DTAC) ในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ ่งของร ัฐบาล โดยมาตรการ
เยียวยาของสำนักงาน กสทช. อาจจัดทำเป็นแนวทางการจัดทำแผนเยียวยาผู้ใช้งาน หรือ เตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เม่ือต้องมีการใช้งานจำนวนมากรา ยหรื อใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับปัญหาดังกล่าวได้รับการ เยียวยา อย่า งถู ก ต้องและ 
เป็นธรรม 
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1 บทนำ 

1.1 ความเป นมาและวัตถุประสงค์โครงการ 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการกร ะจ าย เสี ยง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ต้องจัดให้มีมาตรการป้อง กัน มิ
ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็น ป้องกันมิ
ให้คลื่นความถี่รบกวนกัน ป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรื อปิ ด ก้ันการรั บรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ ปร ะโยชน์
จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่
อาจเกิดจากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำที่ผู้ ใช้ประโยชน์จา กคลื่น ควา มถี่ จ ะต้อง
ดำเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จากบทสรุปอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ดังกล่าว จะพบว่า กสทช. และ 
สำนักงาน กสทช. มีบทบาทและภารกิจอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากในการกำกับดูแลพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
และการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เพียงพอเหมาะสม คุ้มค่าเป็นประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถือว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากร
ส่วนรวมของคนไทยทั้งชาติ  

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว มาตรา 70 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 72 คือ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้ง
ผลให้ กสทช. ทราบ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอ ต่อรัฐสภา
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 76 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร โดยการประเ มิน
ดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่ วน ได้ เสีย
ประกอบด้วย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบร วมข้อ มูล 
วิเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำรายงาน ประกอบ มาตรา 73 กำหนดให้ รายงานตาม
มาตรา 72 อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย (1) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. (2) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนที่
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะ (3) ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจำปีที่ กสทช. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา (4) เรื่องอ่ืนๆ ที่
เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนทราบ 
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ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและประเ มินผล
การดำเน ินการและการบร ิหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในด้านกิจการ
โทรคมนาคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูลมาใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลอย่า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ 
กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. จากการรวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์และสรุปผล ตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเห็นควรจ้างหน่วยงานหรื อ
องค์กรที ่มี ่ความเชี ่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื ่อดำเน ินการติดตามและประเมินผลการดำเน ินการและการ
บริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

รูปท่ี 1-1: วัตถุประสงค์ของโครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช . สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563 

2. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผล (การดำเนินการและการบริหาร) สรุปผลข้อมูลและจัดทำ
รายงานประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
กิจการโทรคมนาคม  

กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์หลักในโครงการนี้ คือ การศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำ เนินงาน
ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ จากแหล่งข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ การจัดประชุม การจัดทำแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประเด็นศึกษาที่สำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาแผนการปฏิบั ติงาน  

– 5 –

Click to edit Master title styleวัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนนิการและการบรหิารงานของ กสทช. ส านักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี พ.ศ. 2563

• ท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญของของ กสทช. 
ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมี
ความสอดรับกับแนวทางการปฏิบัติงาน ทิศทางและนโยบายของส านักงาน
กสทช. และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ

รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผล (การด าเนินการและการบริหาร) 
สรุปผลข้อมูลและจัดท ารายงาน

• รวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ การจัดท า
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมต่างๆ อาทิ การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค  
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ด้านกิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. 
และสำนักงาน กสทช. เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงาน 
ขอบเขตในการดำเนินงานในโครงการมีดังต่อไปนี้ 

1. จัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษากับกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการ
โทรคมนาคม และกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที ่ปร ึกษาเพื ่อทำความเข้าใจร ่วมกันใน
รายละเอียดขั้นต้น ก่อนการจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

2. จัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) และวางแผนงานโครงกา รอย่าง
ละเอียด (Project Plan) โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

2.1. การกำหนดระเบียบวิธีการศึกษา และขอบเขตการดำเนินงาน 

2.2. หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณากรอบการประเ มินจา ก
อำนาจหน้าที ่ของ กสทช . สำนักงาน กสทช . และเลขาธิการ กสทช . แผนแม่บทต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับ กสทช. แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. แผนปฏิบัติการของสำนักงาน 
กสทช. แผนงาน/โครงการ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและดิจิทัล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การเป็นองค์กรกำกับดูแลที่ดี เป็นต้น 

2.3. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาของการดำเนินงาน 

2.4. โครงสร้างของทีมที่ปรึกษาที่ดำเนินงาน 

2.5. รูปแบบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

2.6. กรอบระยะเวลาการส่งมอบผลงาน (Deliverables)  

3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข ้อมูล ข ้อเท็จจร ิงที ่สามารถนำมาใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 

3.1. ข้อมูลและข้อเท็จจร ิงจากแหล่งข ้อมูลปฐมภูมิ ข ้อมูลทุติยภูมิ และเอกสารที ่เก ี ่ยวข้อง 
ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการศึกษาได้ 

3.2. ข้อมูลการดำเนินการตามแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้องกับ กสทช. แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานต่างๆ ของ กสทช. สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 

4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
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4.1. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตามระเบียบวิธีวิจัย โดยทำการออกแบบแบบสอบถาม และ
สำรวจข้อมูล/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องทุกภูมิภาค ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 500 
ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,500 ชุด ประกอบด้วย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ  
(3) ภาคใต้ (4) ภาคตะวันออก และ (5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ผู้มีส่วนได้เสียทีเก่ียวข้ องภูมิภา ค
ละไม่น ้อยกว่า 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่า 15 คน ประกอบด้วย (1) ภาคกลาง  
(2) ภาคเหนือ (3) ภาคใต้ (4) ภาคตะวันออก และ (5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.3. จ ัดการประชุมเฉพาะกลุ ่ม (Focus Group) ร ่วมกับผู ้มีส ่วนได้เสียและผู ้ท ี ่เก ี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหา รงาน
ของ กสทช . สำนักงาน กสทช . และเลขาธิการ กสทช . ด้านกิจการโทรคมนาคม เช่น  
ผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรที่เก่ียวข้อง เป็นต้น รวม
จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน โดยที่ปรึกษาเป็นผู้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้ อง เข้าร่ วม
การประชุม รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

4.4. จัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนไ ด้ เสียทุก
ภูมิภาค อย่างน ้อยภูมิภาคละ 150 คน ประกอบด้วย (1) ภาคกลาง (2) ภาคเหนือ  
(3) ภาคใต้ (4) ภาคตะวันออก และ (5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ปรึกษาเป็นผู้ เชิญ
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

4.5. การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้ส่วนได้เสียทุกภูมิภาคจะต้องมีผู้แทนของ
สำนักงาน กสทช . หร ือผู ้แทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน  
เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยภูมิภาคละไม่เกิน 6 คน โดยที่ปรึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางดังกล่าว ให้แก่ผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทา ง 
ยกเว้นค่าพาหนะแท็กซ่ี โดยอัตราเป็นตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทา ง
ไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 

5. รายงานผลและนำเสนอความก้าวหน้าในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทา ง  
ที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ให้ความเห็นชอบโดย
ครอบคลุมดังนี้ 

5.1. ผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 

5.2. ผลการสำรวจข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้อง (จากแบบสอบถาม) 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ผลการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
และผลการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) 
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5.3. ความเห็นเกี ่ยวกับรายงานประจำปีที่  กสทช. ได้จ ัดทำขึ้นตามมาตรา 76 โดยมีประเด็น 
ในการให้ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อย ดังนี้ 

5.3.1. ผลงานของ กสทช . ในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการ 
ที่กำหนดไว้ 

5.3.2. แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณของปีถัดไป 

5.3.3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและการบริหารงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 

5.4. นำเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช . สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

5.5. เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชน ทราบ 

โดยรายงานดังกล่าวต้องครอบคลุมในด้านกิจการโทรคมนาคม ตามที ่ได้ดำเน ินการศึกษา 
วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.4 ข้างต้น 

6. นำส่ง (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (Progress Report) ตามข้อ 4.5 ให้กับ 
ที่ปรึกษาที่ดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ กับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประจำปี 
2563 เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าว 

7. ประชุมร่วมกับ กสทช. ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาที่ดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการ
บร ิหารงานของ กสทช . สำนักงาน กสทช . และเลขาธิการ กสทช . ตามมาตรา 73 ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 ประจำปี 2563 ก่อนการจ ัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) เพื ่อให้เกิดการบูรณาการร ่วมกันในการจัดทำรายงานติดตามและ
ประเมินผลฯ ทุกด้าน 

8. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหารและรายละเ อียดของ
การประเมินผลตามข้อ 4.2 ถึง 4.5 โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ และสร ุปเป็นข้อเท็จจริง 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช . สำนักงาน กสทช . 
และเลขาธิการ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม 
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ทั้งนี้ การนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ ปรึกษา จ ะต้อง
รวบรวมผลการดำเนินงานตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 ข้างต้น เพ่ือนำเสนอในรูปแบบของรายงานในแต่ละงวดและ
จัดทำรายงานย่อย ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งโครงการที่กำหนด 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาและข้อสังเกต สรุปเป็นผลการวิเคราะห์และข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตา มอำนาจ

หน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ด้านกิจการโทรคมนาคมมีข้อมูลประกอบการติดตามและประเ มินผล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที ่อยู ่บนพื้นฐานของข้อเท็จจร ิงที่สามารถสะท้อนให้เห ็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลข าธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมที ่แท้จริงได้ 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาและข้อสังเกตต่างๆ จากการวิเคราะห์และสรุปผลยังสามารถนำไปพัฒนา แผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นสำคัญในการศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น

จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวของสำนักงาน กสทช . อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ทีป่รึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
คัดเลือกประเด็นสำคัญที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย จากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อาทิ 
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิ บั ติงาน 
ประจำปี ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการปฏิ บัติ งา นของ
สำนักงาน กสทช.อย่างตรงประเด็น โดยในเบื้องต้นมีประเด็นสำคัญที่จะทำการศึกษาทั้งหมด 5 ประเด็น1 ดังนี้ 

1. การประเมินผลด้านการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
2. การประเมินผลด้านการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้

สัมปทาน) 
3. การประเมินผลด้านการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
4. การประเมินผลมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 
5. การประเมินผลความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 

 
1 ประเด็นสำคัญดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รูปท่ี 1-2: ประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2563 

 

1.2 บทบาท และหน้าท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เกิดขึ้นตามมาตรา 70 แห่งพะราชบัญญัติ
องค์กรจ ัดสรรคลื ่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทย ุกระจายเสียง ว ิทย ุโทรทัศน ์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และผู้ได้รับการคัดเลือกได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบว่า ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 71 วรรคสอง และ
ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นาย ณภัทร  วินิจฉัยกุล      กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง 
2. ดร. บัณฑิต  ต้ังประเสริฐ      กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ 
3. พันเอก ดร. พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์     กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม 
4. ดร. พันธ์ศักด์ิ  จันทร์ปัญญา      ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                                                   กรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
5. นาย ไพโรจน์  โพธิไสย                กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพประชาชน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ นับต้ังแต่วันที่ 28  
มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซ่ึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.)  มีดังนี้ 

– 10 –

Click to edit Master title style

สรุปประเด็นส าคัญในการศึกษาและติดตามการประเมินผล ปี พ.ศ. 2563 จากการศึกษาทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน ประเด็นส าคัญ
ในการติดตามการประเมินผลที่ผ่านมา และประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ

ประเด็นส าคัญในการศึกษาและติดตามการประเมินผล ปี พ.ศ. 2563

• การให้บริการคลื่นความถี่ 5G ของผู้รับใบอนุญาต
• การจัดท าหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz

• การจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
• โครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+

• การจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
• การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

• การบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมท่ีเหลือจากให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมเดิม
• การออกหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่

• มาตรการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีฟรี 10 GB และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าท่ี
เป็น 100 Mbps

• มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (โทรฟรี) จ านวน 100 นาที
• มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปี

• แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
• การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Cell Site)

การประมูลคลื่นความถ่ี 5G
11

การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมเดิม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)

12

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
13

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติ
ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-1 

14

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ
15



รายงานฉบับสมบูรณ์ 22 

ตามมาตรา 72 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าว
เสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 36 และเปิดเผยร าย งาน
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช.หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร  

การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงละข้อมูลต่างๆ ละต้องมีการรับฟังความคิด เห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็น  
ผู้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำรายงาน โดยมาตรา 73 กำหนดให้รายงาน
อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
2. รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะ 

3. ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจำปีที่ กสทช. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 7 
4. เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนทราบ  

โดย กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต้องให้ความร่วมมือและอำนวยควา มสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ร้องขอเพ่ือจัดทำรายงาน  
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ประวัติการศึกษา 

▪ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (จปร.รุ่นที่ 43) 
▪ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยบูรพา 
▪ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
ประสบการณ์ทำงานด้านโทรคมนาคม  

▪ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด 
▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่ อสังคม 

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานการขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน 

“ไทยแลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 
▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคล่ือนนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทั ล 

ภายใต้ คณะทำงานการขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน “ไทย
แลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ ท ี ่ปร ึกษา คณะทำงานข ับเคล ื ่อนนโยบายด้านไซเบอร ์และระบบ
สารสนเทศ ภายใต้คณะทำงานการขับเคล ื ่อนนโยบายดิจิท ัล เพ่ือ
สนับสนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคล่ือนนโยบายด้านกิจการอวกาศ ภายใต้
คณะทำงานการขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน “ไทยแลนด์ 
4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสภา
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

▪ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้ าน
กิจการโทรคมนาคม กสทช. 

▪ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง บัญชีรายช่ือ
กรรมการร ัฐวิสาหกิจเพิ ่มเติม ประจำปี  2559 (คร ั ้ งที ่  3) ในความ
เช ี ่ยวชาญสาขาโทรคมนาคม บร ิหารองค์กร และความมั ่นคง การ
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ (ต้ังแต่วันที่ 24 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้ าน
กิจการโทรคมนาคม กสทช. 

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ
เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่มาใช้ประโยชน์ เพ่ือการแจ้งเตือนภัย 
สำนักงาน กสทช. 

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานติดตามและประสานงานข้ อมู ล
ข่าวสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานประสานงานความม่ันคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจั ดสรรคล่ืน
ความถี่ ในกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเพ่ือความม่ันคงของรั ฐ 
กสทช. 

ประสบการณ์ทำงานด้านราชการทหาร  

▪ ผู้บังคับหมวดวิทยุถ่ายทอด กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพัน
ทหารส่ือสารที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 

▪ ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารส่ือสารที่  12 
รักษาพระองค์ 

▪ เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ประเภทวิสามัญ 
ตำแหน่ง หัวหน้าชุด (ระดับ 5) SNG 1-2 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

▪ นายทหารย ุทธการและการข ่าว กองพันทหารสื ่อสารท ี่  12 ร ักษา
พระองค์ 

▪ รองผู้บังคับทหารส่ือสารกองพล กองพันทหารส่ือสารที่ 12 รักษา
พระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 

▪ นายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
ชุดที่ 84 

ประวัติการเป นกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ ของ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

▪ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาค ม  
จำกัด (มหาชน) (พล.อ.มนตรี  สังขทรัพย์) 

▪ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ กำก ับ ด ูแลการ
ดำ เนินงานและโครงการ  บร ิษ ัท กสท โทรคมนาคม จ ำกัด 
(มหาชน)  

▪ กรรมการ  ในคณะกรรมการ ประชาส ัมพ ันธ ์  บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)              

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการตามมาตรา  13 บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กรณี บริษัท ทรู มูฟ  

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม 
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จำกัด และบริษัท ดิจิทัล โฟน จำกัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535  

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการตามมาตรา  22 บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กรณี บริษัท โทเท่ิล  
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท  
ดิจิทัล โฟน จำกัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535       

▪ คณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่อ งการดำเนินการปรับปรุง โ คร ง ข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้เทคโนโลยี HSPA เพื่อสนับสนุน การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตามพระราช บัญญัติว่าด้วยการใ ห้
เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำ เนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ . 
2535 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คณะท่ี 2 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

▪ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)  

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านกิจการโทรคมนาคม  กสทช.  

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ใน
การนำเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
แจ้งเตือนภัย สำนักงาน กสทช.  

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานติดตามและประสานงาน
ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.  

▪ คณะทำงานประสานงานความมั่นคงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ ในกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงาน เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ กสทช. 

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

▪ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วันท่ี 23 มีนาคม 2562) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด (ตั้งแต่ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วันท่ี 23 มีนาคม 
2562 

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแ ห่ ง
ประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วันท่ี 
23 มีนาคม 2562 ) 

- กรรมการกำก ับด ูแลก ิจการที ่ด ี  และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
 จำกัด (ตั้งแต่ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วันท่ี 23 มีนาคม 
2562 ) 

▪ ช่วยปฏิบัติงานท่ีสำ นักงาน กสทช. ประจำงานเลขา นุกา รรอ ง
ประธานกรรมการ กสทช./ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(ตั้งแต่ 1 เม.ย.55 – 30 ก.ย.61) 

▪ ปฏิบัติหน้า ท่ีในคณะรักษาความสงบแ ห่งชาติ (คสช.) ในส่วน
ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีเทคนิคขั้นสูง           

▪ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 (ครั้งท่ี 3)  
ในความเช ี ่ยวชาญสาขา (ต ั ้งแต ่ว ันที ่  24 มกราคม 2560 – 
ปัจจุบัน) 

- ความเชี่ยวชาญสาขา โทรคมนาคม 

- ความเชี่ยวชาญสาขา บริหารองค์กร 
- ความเช ี ่ย วชาญสาขา ความม ั ่นคง การประสานงาน

หน่วยงานภาครัฐ 
 

การฝึกอบรม ศึกษา/ดูงาน    

▪    หลักสูตร นายทหารอิเล็กทรอนิกส์ เหล่า สื่อสาร รุ่นท่ี 8  พ.ศ. 
2539  

▪    หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า สื่อสาร  รุ่นท่ี 42  พ.ศ. 2542  
▪    หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า สื่อสาร   รุ่นท่ี 37   พ.ศ. 2545   
▪    หลักสูตร หลักประจำ โรงเรียน เสนาธิการทหารบก ชุดท่ี 84   

พ.ศ. 2548 
▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการและสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศ

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2548  
▪    หลักสูตร นายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนการเงินทหารบก รุ่นท่ี 

26 พ.ศ.2549  
▪  ศึกษาดูงานเรื่อง Wi-MAX  พ.ศ. 2550 ประเทศ ไต้หวัน     
▪  หล ักส ูตรประกาศนียบัตร ของ กรมการสนเทศทหา ร  

กองบัญชาการทหารสูงสุด   
▪    ศึกษาดูงานการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบบร้า โ กลด์   

พ.ศ.2553  มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา          
▪    หล ักส ูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ ่นท่ี 

201/2557 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไ ทย  
Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Director Certification Program (DCP) ร ุ ่ น ท่ี 
201/2558 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไ ทย  
Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการแ ละ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 13 
(Public Director Institute : PDI 13)  จาก  สถาบันพ ัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า   

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Boards that Make a Difference (BMD) ร ุ ่ น ท่ี 
1/2559 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai 
Institute of Directors  (IOD)  

▪    หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 1/2559 
จ าก  สมาคมส ่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษ ัทไทย  Thai 
Institute of Directors  (IOD) 
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▪    หล ักส ูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นท่ี 26/2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถา บันกรรมการ บริษั ท
ไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Risk Management Program for Corporate  
Leaders  (RCL) รุ่นท่ี 9/2560 จาก สมาคมส่งเสริมส ถา บัน
กรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    ห ล ั ก ส ู ต ร  Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุ่นท่ี 2/2560  จาก สมาคมส่งเสริมสถา บัน
กรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance  
(ITG) รุ่นท่ี 5/2560  จาก สมาคมส่งเสริมสถา บันก รร มการ
บริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)  

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 
43/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

▪    ศ ึกษาดูงาน Mobile World Congress 2014 ว ันที ่  24 - 27 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และเข้า
ร่วมการประชุม 4th International Conference – Advanced 
materials and technologies for transport – Lighweight 
materials: sustainable solutions for the next vehicles 
generation วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองโตริ โ น 
ประเทศอิตาลี 

▪   ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศ กับ
หน่วยงาน  EUROCONTROL Experimental Centre (EEC)  
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส แลหน่วยงาน National Air Traffic 
Control Services (NATCS) สหราชอาณาจักร  

▪   ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศเยอรมัน และ สวีเดน พ.ศ.
2559  

▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประช าช นจีน 
และ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง พ.ศ. 2560  

▪   ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2561 

▪ ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และ 
สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2561 

▪   หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (นักบิน
ส่วนบุคคล ภาควิชาการ) (PPL.56/61) พ.ศ. 2561 บริษัท ไทย
เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด     

 หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน  Basic Airport Management Course : 
BAM. 5/61)  พ.ศ. 2561 บริษัท ไทยเจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด
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1. การประชุมชี้แจงรายงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  กสทช. สำนักงาน กสทช.  
และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2562 ต่อรัฐสภา 

รูปท่ี 1-3: การประชุมช้ีแจงรายงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และ
เลขาธิการกสทช. ประจำปี 2562 ต่อรัฐสภา 

ภารกิจท่ีสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม 

โดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ประจำปี 2563 
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2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ต โซน C โซน C+  
▪ ร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีอินเทอร์ เน็ต

ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โซน C และร่วมสังเกตุการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ ใน
การจ้างบริการโครงการจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ 
โซน C+  

▪ การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO 
NET  

รูปท่ี 1-4: การประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ต                          
โซน C โซน C+ (1) 
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รูปท่ี 1-5: การประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ต                       
โซน C โซน C+ (2) 
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รูปท่ี 1-6: การประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ต                       
โซน C โซน C+ (3) 
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3. การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น  

 

รูปท่ี 1-7: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (1) 
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รูปท่ี 1-8: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (2) 
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รูปท่ี 1-9: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (3) 
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4. การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  

รูปท่ี 1-10: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) 
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รูปท่ี 1-11: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) 

 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของ กสทช. ในส่วนภูมิภาค  
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น  

รูปท่ี 1-12: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (1) 
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รูปท่ี 1-13: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (2) 
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6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

รูปท่ี 1-14: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) 
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รูปท่ี 1-15: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) 
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รูปท่ี 1-16: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) 
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7. การติดตามศูนย์ทดลองทดสอบ  5G   
▪ ร ่วมประชุมเพื ่อร ับทราบการดำ เน ินการศึ กษา และจ ัดตั ้งศูนย ์ทดลองและทดสอบ 5G ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

▪ ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
▪ ร่วมศึกษาดูงานUSE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
▪ ตรวจเยี่ยมสถานีฐาน Cell Site  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รูปท่ี 1-17: ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบการดำเนินการศึกษา และจัดต้ังศูนย์ทดลองและทดสอบ 5G ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปท่ี 1-18: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1) 
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รูปท่ี 1-19: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) 
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รูปท่ี 1-20: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) 
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รูปท่ี 1-21: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4) 
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รูปท่ี 1-22: ร่วมศึกษาดูงานUSE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1) 
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รูปท่ี 1-23: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) 
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รูปท่ี 1-24: ตรวจเย่ียมสถานีฐาน Cell Site  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

8. การประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือรับทราบข้อมูล ในการดำเนินงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
และส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ประจำปี 2563 จำนวน 20 สำนัก  

  ประกอบด้วย 1. สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 2. สำนักกฎหมายโทรคมนาคม 3. 
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 4. สำนักการอนุญาตประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม 1  5. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 6.สำนักกำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 7. สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม 8. สำนักบร ิหารและจ ัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 9. สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 10. สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 11. สำนัก
โครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 12. สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 13 . 
สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริดภคในกิจการโทรคมนาคม 14. สำนักบริหารคลื่นความถี่  15 . 
สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 16. สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 17. สำนักกองทุนและวิจัยพัฒนา 
18.สำนักบริหารข้อมูลกลาง 19.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 20. สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
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สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

 
รูปท่ี 1-25: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
สำนักกฎหมายโทรคมนาคม 
 

 
รูปท่ี 1-26: สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (1) 
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รูปที่ 1-27: สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (2) 
 
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
 

 
รูปท่ี 1-28: สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
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สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

 
รูปท่ี 1-29: สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (1)  
 
 

 
รูปท่ี 1-30: สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) 
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สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
 

 
รูปท่ี 1-31: สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (1) 
 

รูปท่ี 1-32: สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (2) 
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สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม 

 

 
รูปท่ี 1-33: สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (1) 

 

รูปท่ี 1-34: สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (2) 
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สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 

 
รูปท่ี 1-35: สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-36: สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (2) 
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สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 
 

 
 
สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 
 

 
รูปท่ี 1-37: สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 
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สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
 

 
รูปท่ี 1-38: สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม (1) 
 

 
รูปท่ี 1-39: สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม (2) 
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สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
 

 
รูปท่ี 1-40: สำนักรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
 
สำนักบริหารคล่ืนความถ่ี 
 

 
รูปท่ี 1-41: สำนักบริหารคล่ืนความถ่ี (1) 
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รูปท่ี 1-42: สำนักบริหารคล่ืนความถ่ี (1) 

สำนักกิจการดาวเทียมส่ือสาร 
 

 
รูปท่ี 1-43: สำนักกิจการดาวเทียมส่ือสาร (1) 
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รูปท่ี 1-44: สำนักกิจการดาวเทียมส่ือสาร (2) 
 
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
 

 
รูปท่ี 1-45: สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
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สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา  
 

 
รูปท่ี 1-46: สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา  
 
สำนักฐานข้อมูลกลาง  
 

 
รูปท่ี 1-47: สำนักฐานข้อมูลกลาง (1) 
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รูปท่ี 1-48: สำนักฐานข้อมูลกลาง (2) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
รูปท่ี 1-49: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 
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รูปท่ี 1-50: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) 

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
 

 
รูปท่ี 1-51: สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล (1) 
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รูปท่ี 1-52: สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล (2) 
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9. ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.  
กระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ให้บริการ 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ไอเอสพี) และโอเปอเรเตอร์  
 

 

 
รูปท่ี 1-53: ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (1) 
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รูปท่ี 1-54: ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (2) 

10. ร่วมประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือกำชับเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ  
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

รูปท่ี 1-55: ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม (1) 
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11. ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคม  
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการสังคม ณ ห้องคูเมืองโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์   

รูปท่ี 1-56: ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม (2) 
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รูปท่ี 1-57: ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง  
และบริการสังคม (1) 
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รูปท่ี 1-58: ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง  
และบริการสังคม (2) 
 

 
รูปท่ี 1-59: ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง  
และบริการสังคม (3) 
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12. ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี 26 พ.ย. 2563  
เพ่ือชี้แจงการจัดระเบียบสายส่ือสาร ของ สำนักงาน กสทช. และการดำเนินการเรื่อง 5 G ของ กสทช.   

 

รูปท่ี 1-60: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี (1) 

 
รูปท่ี 1-61: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี (2) 
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รูปท่ี 1-62: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี (3) 

รูปท่ี 1-63: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี (4) 
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13. ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม และเย่ียมชมภารกิจ GISDA  
 

 

รูปท่ี 1-64: ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม และเย่ียมชมภารกิจ GISDA (1) 

 

รูปท่ี 1-65: ร่วมประชุมหารือเก่ียวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม และเย่ียมชมภารกิจ GISDA (2) 
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1. อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม (คล่ืน 5G) 
▪ ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนใน การเรียก

คืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz เพ่ือนำไปใช้ในการประมูล 5G 
▪ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  ณ 
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ 

▪ ร่วมงาน เสวนา “กระชากปม 5G ไปไม่ถึงฝัน”  ณ สำนักงาน กสทช. 
▪ ต ิ ดตามการโคร งการทดสอบ 5G  ณ ศ ู นย ์ ทดสอบและว ิ จ ั ย 5G  คณะว ิ ศวกรรมศา ส ตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
▪ ร่วมสังเกตการณ์การประมูลคลื่นความถี่ที่นำไปใช้ในเทคโนโลยี 5G 

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีโทรคมนาคม (คล่ืน 5G) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 1-66 : ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืน 
                  คล่ืนความถ่ีย่าน 2500-2690 MHz เพ่ือนำไปใช้ในการประมูล 5G 

 
 
 

ภารกิจท่ีสำคัญอ่ืนๆ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการ

โทรคมนาคม 
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รูปท่ี 1-67: ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
               สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์  
               ประตูน้ำ 
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   รูปท่ี 1-68: ร่วมงาน เสวนา “กระชาก ปม 5G ไปไม่ถึงฝัน”  ณ สำนักงาน กสทช. 
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รูปท่ี 1-69: การติดตามการโครงการทดสอบ 5G  ณ ศูนย์ทดสอบและวิจัย 5G  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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รูปท่ี 1-70: ร่วมสังเกตการณ์การประมูลคล่ืนความถ่ีท่ีนำไปใช้ในเทคโนโลยี 5G   

 

2. โครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+      
▪ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โซน C  
▪ ร ่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจร ับพัสดุในการจ ้างบร ิการโครงการจัดให้มีบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โซน C และร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งใน
พ้ืนที่ชายขอบโซน C+     

▪ ติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้า โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
โซน C  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภท 2 การจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ  
( USO Net) โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดหนองคาย 
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ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในโครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+ 

รูปท่ี 1-71:  ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล โซน c   
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รูปที ่  1-72 : ร่วมสัง เกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริกา รโครงการจั ดให้ม ีบ ร ิกา ร  
             อินเทอร์เน ็ตความเร็วสูง ในพื ้นที ่ห ่างไกล โซน  c  และร่วมสัง เกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจ  
             ร ับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่และบริการอินเทอร์เน ็ตความเร็วสูง  
             ในพ้ืนท่ีชายขอบ โซน C+    
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รูปที ่  1-73 : ติดตามผลการดำเน ินงาน และความคืบหน้า โครงการจัดให้ม ีบริการ อินเทอร์เน ็ตความเร็วสูง ใน 
              พื ้นที ่ห ่างไกล โซน  C  กลุ ่มที ่  3 ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 ประเภท 2 การจ ัดให้ม ีศูนย์บริกา ร  
              อินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  โรงเรียนบ้านพานพร้าว จังหวัดหนองคาย 

3. การเปิดเสรีดาวเทียม 
▪ ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 

ฉบับ ประกอบด้วย (ร่าง) ประกาศ กสทช. แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเที ยม และ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ให้บริการในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

▪ ร ่วมงานเสวนา Open Sky 2020 Opportunities and Challenges โอกาสและความท้าทาย ใน
กิจการดาวเทียมของไทย  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
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ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการเปิดเสรีดาวเทียม 

รูปที ่  1-74 : ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณต่อ (ร ่าง )  ประกาศ กสทช. ที ่ เกี ่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน  
              3 ฉบับ ประกอบด้วย (ร ่าง )  ประกาศ กสทช. แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาว เ ท ียม  
             (ร ่าง )  ประกาศ กสทช. เร ื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใ ช้ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
              และ (ร ่าง )  ประกาศ กสทช. เร ื ่อง  หลักเกณฑ์และว ิธ ีก ารอนุญ าตใ ห้ใ ช้ช ่อง สัญญ าณดาว เ ท ียม  
              ต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
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รูปท่ี 1-75: ร่วมงานเสวนา Open Sky 2020 Opportunities and Challenges โอกาสและความท้าทาย ในกิจการดาวเทียม 
              ของไทย  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล     
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4. การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
▪ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 

รูปที่ 1-76: ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
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5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต  11 จังหวัดสุพรรณบุรี 
▪ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต 24 จังหวัดอุดรธานี  
▪ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์วิทยุการบินอุดรธานี และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. เขต 22  

จังหวัด อุดรธานี 
▪ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  4 จังหวัดสงขลา  
▪ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. ภาค 4  

จังหวัดสงขลา 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  3 จังหวัดเชียงใหม่ 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต  22 จังหวัดอุบลราชธานี 
▪ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  4 จังหวัดภูเก็ต 

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค 

 
รูปท่ี 1-77: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 13 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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รูปท่ี 1-78: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 24 จังหวัดอุดรธานี  

 

 
 
 

รูปท่ี 1-79: ประชุมร่วม ศูนย์วิทยุการบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. เขต 22     
              จังหวัดอุดรธานี 
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รูปท่ี 1-80: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 จังหวัดสงขลา 
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รูปท่ี 1-81: ประชุมร่วม ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. ภาค 4  
              จังหวัดสงขลา 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-82: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
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รูปท่ี 1-83: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 22 จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
รูปท่ี 1-84: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 จังหวัดภูเก็ต 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 86 

6. (ร่าง) ประกาศต่างๆ ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ 

กสทช. เรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน ณ สำนักงาน กสทช.     
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง        
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
▪ ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ เครื่อง

โทรคมนาคม และอุปกรณ์ ซ่ึงใช้เทคโนโลยี IMT 2020 จำนวน 2 ฉบับ 

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญต่อ(ร่าง) ประกาศต่างๆ ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่  1-85 : ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ ่ม และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร ่าง )  ประกาศ  
              กสทช. เร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโครงข่ายเสมือน  
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รูปท่ี 1-86: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย 
              โทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง   

รูปท่ี 1-87: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ืองแผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่าง  
               ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
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รูปท่ี 1-88: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
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7. ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ กสทช.     
▪ ร่วมพิธีการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz    
▪ ร่วมประชุม กสทช. สัญจร ด้านกิจการโทรคมนาคม พบ ประชาชน ณ จังหวัดตรัง  
▪ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ด้านหน้า
อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.  

▪ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Knowledge is magic 
▪ ร่วมกิจกรรม NBTC KM DAY ประจำปี 2562   

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ กสทช . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-89: ร่วมพิธีการชำระเงินค่าประมูลคล่ืนความถ่ี สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 
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รูปท่ี 1-90: ร่วมประชุม กสทช. สัญจร ด้านกิจการโทรคมนาคม พบ ประชาชน ณ จังหวัดตรัง  
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รูปที ่  1-91 : ร่วมงานทำบุญต ักบาตร เน ื ่องในวันคล้ ายวั นสวรรคตพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธิ เ บ ศร  
                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย ์ฯ  
                ด้านหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.  
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รูปท่ี 1-92: ร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Knowledge is magic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-93: ร่วมกิจกรรม NBTC KM DAY ประจำปี 2562   
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8. ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
▪ เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม       
▪ ร่วมประชุมหารือ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ถึงแนวทาง

การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) และร่วมหารือ
เก่ียวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง กับ คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ กตป.      

▪ ประชุมชี ้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที ่ เก ี ่ยวข้องกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-94: เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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รูปที ่  1-95 : ร่วมประชุมหารือ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.)  ถึง  
              แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการปฏ ิบัต ิงาน กสทช. (กตป.)      
              และร่วมหารือเกี ่ยวกับระเบียบที ่ เกี ่ยวข้อง กับ คณะกรรมการดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมและ  
              กตป.  
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รูปที ่  1-96 : ประชุมชี ้แจงให้ข้อม ูลเกี ่ยวกับระเบียบที ่ เกี ่ยวข้องกับ คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการ 
                ปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

9. ร่วมประชุมกรรมาธิการฯ และ กสทช.  
▪ ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสน เทศ

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
▪ ร่วมประชุมกรรมาธิการ วุฒิสภา ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   
▪ รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงาน กสทช.  
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ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในการร่วมประชุมกรรมาธิการฯ และ กสทช . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-97: ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการ ส่ือสาร  
              และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
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รูปท่ี 1-98: ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่าง วุฒิสภา ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   
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รูปที ่  1-99 : รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คณะกรรมาธิการสื ่อสาร โทรคมนาคม และดิจ ิทัล เพื ่อเศรษฐกิจ 
                และสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงาน กสทช.  

10. งานเสวนาด้านกิจการโทรคมนาคม       
▪ ร่วมงานสัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All ณ 

ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ    
▪ ร่วมงาน เสวนา Telemedicine & Smart Health 2019 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  
▪ ร่วมงาน Cyber Security  and Data Privacy 2020 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ 
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ภาพบรรยากาศภารกิจท่ีสำคัญในงานเสวนาด้านกิจการโทรคมนาคม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่  1-100 : ร่วมงานสัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคุ ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All  
                ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-101: ร่วมงาน เสวนา Telemedicine & Smart Health 2019 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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รูปที่ 1-102: ร่วมงาน Cyber Security  and Data Privacy 2020 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ 
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1.3 บทบาท และหน้าท่ี  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 

1.3.1 บทบาท และหน้าท่ีของ กสทช. 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกร ะจา ยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  มาตรา 27 กำหนดให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่
วิทยุ และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่า วต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. ก าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

3. ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม 

4. พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื ่นความถี่ และเคร ื ่องวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการ
วิทย ุคมนาคม และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการเกี ่ยวกับการอนุญาต เงื ่อนไข หรือ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. 
เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตา ม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กสทช. กำหนดก็ได้ 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปรา ศจากการ
รบกวนซ่ึงกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท  

6. พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข 
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

7. พิจารณาอนุญาตและก  าก ั บด ูแลการ ใช ้เลขหมา ยโทรคมนา คม และก  า หนด
หลักเกณฑ์ และวิธ ีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื ่อนไข หร ือค่าธรรมเน ียมการอนุญาต
ดังกล่าว 

8. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธี การในการ
ก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแ ต่
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ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

9. ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกร ะจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
โดยค านึงถึง ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

10. ก าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกร ะจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม  

11. ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อ ให้ เกิ ดควา ม  
ไม่เป ็นธรรมในการแข่งข ันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม 

12. ก าหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตาม
มาตรา 50 โดยเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ ไม่ คุ้ม ค่าหรือ
นำมาใช้ประโยชน์ให้ คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในแผนซ่ึงจัดทำขึ้นตาม (1) จากผู้ที่
ได้รับอนุญาตเพ่ือนำมาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กสทช. 
กำหนด โดยเง่ือนไขดังกล่าวต้องกำหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
สำหรับผู้ที่เรียกคืนคลื่นความถี่โดยให้คำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจา กการถูก
เรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย 

13. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสาร ถึง กัน โดยทาง
โทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

14. ดำเนินการในฐานะหน่วยงานอำนวยการของรัฐที่ มีอำนาจในการบริหารกิจการสื่ อสาร
ระหว่าง ประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หร ือกับองค์กรระหวา่ง
ประเทศอ่ืน รัฐบาลและหน่วยงาน ต่างประเทศ ตามที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสทช. 
หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของ รัฐเพ่ือให้มีดาว เทียม
หรือให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประสานงานเก่ียวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนซ่ึงจัดทำตาม 
(1) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
14.1. ดำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ ซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดา ว เที ยมอัน เป็น

สมบัติของชาติ และดำเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สู งสุด
กับประเทศชาติและประชาชน ในกรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่
ร ัฐเกินประโยชน์ที ่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที ่กำหนดใน
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แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรี
พร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดย ละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดำเนินการให้มี
การใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มี อำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื ่อนไข การอนุญาตค่าธรรมเน ียมและการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการที่เก่ียวข้องที่ผู้
ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี จะต้องรับภาระ โดยค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าวเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้นำ ส่ง เป็น
รายได้แผ่นดิน 

14.2. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ีย วกับการ
อนุญาต เง่ือนไข และค่าธรรมเนียม การอนุญาตดังกล่าว 

15. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซ่ึงกันและกัน 
16. ติดตามตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
17. ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด 
ซ่ึงจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ันการไ ด้รับข้อ มูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

18. ส่งเสร ิมการรวมกลุ ่มของผู ้ร ับใบอนุญาต ผู ้ผลิตรายการ และผู ้ประกอบวิชาชีพ 
สื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือท า หน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรื อวิ ชาชี พ
และการควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

19. ออกระเบียบหร ือประกาศเกี ่ยวกับการบร ิหารงานทั ่วไป การบร ิหาร งานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอ่ืนของสำนักงาน กสทช. ตาม
มาตรา 58 

20. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ตามมาตรา 52 

21. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนเสนอตามมาตรา 55 

22. ให้ข ้อมูลและร ่วมด าเน ินการในการเจรจาหร ือท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวกับ
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การบริหาร คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
22.1. ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับการดำเนินการของกสทช. และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต

จาก กสทช. ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวกับดิจิทัลตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และจั ดทำ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

23. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคลื่นควา มถี่  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

24. ออกระเบียบประกาศ หรือค าสั่งอันเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 
25. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

1.3.2 บทบาท และหน้าท่ีของเลขาธิการ กสทช. 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกร ะจา ยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้ เลขาธิการ กสทช. มีอำนาจในการ
บริหารสูงสุดในสำนักงาน กสทช. ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจและการปฏิบัติงานของสำ นัก งาน 
กสทช. และต้องรายงานขึ้นตรงต่อ กสทช. โดยตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. มาจากการจัดสรรหา และมี
วาระการดำรงตำแหน่ง ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี  

ภายใต้เลขาธิการ กสทช. กำหนดให้มีรองเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที ่สน ับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามสายงานที่ถูกกำหนดทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง ดังนี้  

1. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 
2. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค 
3. รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
4. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 

1.3.3 บทบาท และหน้าท่ีของสำนักงาน กสทช. 

ตามมาตรา 56 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  
และที่แก้ไข เพ่ิมเติมฯ  ได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และโทรคมนาคมแห่งชาติ หร ือ เร ียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบ ุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ประธานกรรมการ โดยให้สำนักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้า งของ
สำนักงาน กสทช. ประกอบกับมาตรา 57 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ดังนี้ 
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1. รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำนักงาน กสทช. 
2. จ ัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. เพื ่อเสนอ กสทช. อนุมัติ  

โดยรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใดๆ อันเก่ียวกับ
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และสำนักงาน กสทช. งบประมาณรายจ ่ายประจำปีดังกล่าวจัดทำโดย
คำนึงถ ึงความคุ้มค่า การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดที ่ ต้ัง
งบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น ให้รายการ
หรือโครงการนั้นเป็นอันพับไปและให้สำนักงาน กสทช. นำส่งงบประมาณสำหรับรายการ
หรือโครงการดังกล่างเป็นรายได้แผ่นดิน 

3. ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ 
4. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอ
ความเห็นต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด 

5. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

6. รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุน 
7. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กสทช. มอบหมาย  

1.4 โครงสร้างองค์กร สำนักงาน กสทช. และงานด้านกิจการโทรคมนาคม 

โครงสร้างสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย ประธาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. ซ่ึงสามารถแบ่งการดำเนินงานตามสายกิจการทั้งสิ้น 5 สายงาน ได้แก่ สายงานกิจกากระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (สท.) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (ยก.) สายงานบริหารองค์กร (บก.) 
สายงานการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (ภค.) และสายงานกิจการโทรคมนาคม (ทค.) โดยแบ่งเป็น
สำนัก 46 สำนัก สำนักงานกองทุน 1 สำนัก สถาบัน 1 สถาบัน สำนักงาน กสทช. ภาค 4 สำนัก ส่วน
งาน 2 ส่วนงาน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 1 ศูนย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับ
การจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งประสานงาน 
เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส และ
รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สายงานกิจการโทรคมนาคม สามารถแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 16 สำนัก ได้แก่ สำนัก
อำนวยการสายกิจการโทรคมนาคม (อท.)  สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)  
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)  สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (ทท.) สำนักบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) สำนักขับเคลื่อนภารกิจ พิ เศษ 
(พท.) สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.) สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้ บริ โภคใน
กิจการโทรคมนาคม (รท.) สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (กท.) สำนักการ
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อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
(ปท.2) สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท.) สำนัก
บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเพ่ือสังคม (ถท.) สำนักโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่าย 
(ชท.) และสำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท.)  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานในสาย งาน
กิจการโทรคมนาคม ได้แก่ สายงานการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (ภค.) และสายงานกิจการ
โทรคมนาคม (ทค.) ซึ ่งสายงานการบริหารคลื่นความถี ่และภูมิภาคสามารถแบ่งส่วนงานภายใน
ออกเป็น 5 สำนัก ได้แก่ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ.) สำนักงาน
บริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงานแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.) สำนักบริหารข้อมูลกลาง 
(บภ.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) และประกอบด้วย 4 สำนักงาน กสทช. ภาค ได้แก่ สำนักงาน 
กสทช. ภาค 1 (ภภ.1)  สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ภภ.2) สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (ภภ.3) และ
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (ภภ.4) ดังแสดงในรูปที่ 1-40 
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รูปท่ี 1-103: โครงสร้างสำนักงาน กสทช. 

สายงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
โทรคมนาคม 
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2 วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.1 ขั้นตอนการประเมินผลปฏิบัติงาน  

ในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ดำเนินโครงการได้ออกแบบ
กรอบแนวคิดและแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ รวมทั้งหมด 7 แผนงาน โดยมีรายละเอียดและ
ความเชื่อมโยงกันของแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวไว้ข้างต้น ผู ้ดำเนิน
โครงการได้ออกแบบและแบ่งโครงการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1:  การวางแผนงาน (Plan) ในโครงการโดยละเอียด 
ระยะที่ 2:  การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ระยะที่ 3:  การส่งมอบผลงาน (Deliver) ทั้งหมดในโครงการ 
ในการดำเนินงานตามที่กล่าวมาทั้งหมดจะประกอบไปด้วย 7 แผนงาน โดยมีรายละเอียดและความ

เชื่อมโยงกันของแต่ละแผนงานโดยสังเขป ดังนี้ 

2.1.1 การวางแผนการดำเนินโครงการ  

ในแผนงานที่ 1 ผู้ดำเนินโครงการจะจัดทำแผนการดำเนินโครงการอย่างละเอียด โดยจะระบุ
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) และวางแผนงานโครงการโดยละเอียด 
(Project Plan) โดยจะเป็นการกำหนดกรอบในการดำเนินงานทั้งโครงการ ซ่ึงจะประกอบไป ด้วย
ประเด็นอย่างน้อย ดังนี้ 

• การกำหนดระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) ขอบเขตของงาน (Scope of Work)  
• แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโดยพิจารณากรอบการประเมิน  เช่น 

อำนาจหน้าที่ของ กสทช. แผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติงาน โครงการ การเป็นองค์กรกำกับ
ดูแลที่ดี เป็นต้น 

• รายละเอียดขั ้นตอนการดำเน ินงาน (Work Activity List) ระยะเวลาของโครงการ 
(Timeframe)  

• โครงสร้างของคณะทำงาน (Project Team)  
• กรอบการจัดประชุม (Meeting Framework)  
• ผลงานที่จะส่งมอบ (Deliverables)  
• ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการเพ่ือใช้ในการดำเนินงานศึกษา  

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในแผนงานที่ 1 นี้ มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้  

• จัดการประชุมร่วมกับ กตป. (Kick-off Meeting) เพ่ืออธิบายแผนการดำเนินโครงการ
โดยละเอียดซ่ึงครอบคลุมถึง  
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o ขอบเขตของการศึกษาในโครงการ 
o แผนการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการ 
o หารือในประเด็นที่สำคัญในการศึกษา  
o ระบุเจ้าหน้าที่ กตป. ที่จะเป็นผู้ประสานงานทางฝั่ง กตป. (Contact Person)  
o ระบุรูปแบบ และความถี่ในการรายงานสถานะของโครงการ 

• ปรึกษาหารือเก่ียวกับกรอบการจัดประชุมต่างๆ กับ กตป. และผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะต้องจัด
ขึ้นในแผนงานต่อไป 

• ปรึกษาหารือเก่ียวกับรายละเอียดของข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงผู้ดำเนินโครงการ ต้องการจา ก  
กตป. อาท ิงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของ กสทช.  

• ระบุความเสี ่ยงที ่มีแนวโน ้มจะเกิดขึ ้นซึ ่งอาจมีผลกระทบต่อการส่งมอบและการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับวิธีการลดความเสี่ยงนั้นๆ 

โดยแผนงานนี ้จะจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ครอบคลุม
เน ื ้อหาตามขอบเขตของการดำเน ินงาน ทั ้งการจ ัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual 
Framework) และวางแผนงานโครงการโดยละเอียด (Project Plan) ซ่ึงจะเป็นการกำหนดกรอบใน
การดำเน ินงานทั ้งโครงการ จำนวน 10 เล ่ม พร ้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทลั ที่
ประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น โดยส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

 

รูปที่ 2-1: กรอบการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาลและรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) 

กรอบการประเมินหลักธรรมาภิบาล 
 Good Governance Model) 

กรอบการประเมินผล CIPP 
(CIPP Model) 

ประสิทธิภาพ 

การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ

ความโปร่งใส หลักนิติธรรม

ความเสมอภาค

การมีส่วนร่วม

ประสิทธิผล 

การกระจาย
อ านาจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
• ประเด็นปัญหา 
• เหตุผลและความจ าเป น 
• วัตถุประสงค์
• โอกาสและประโยชน์

การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต

• บุคลากร
• งบประมาณ
• เวลา
• โครงสร้าง

• แผนการด าเนินงาน
• กิจกรรม
• การจัดประชุม

• ผลลัพธ์
• ผลการด าเนินงาน
• ประสิทธิภาพ
• ผลกระทบ

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ
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2.1.2 การรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารท่ีเก่ียวข้ อง กับการ
ดำเนินงานของ กสทช. 

ในแผนงานนี้ผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านโทรคมนา คม  
ให้ความเห็นชอบ โดยรายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้  

• จ ัดเก็บและวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ร ูปแบบการศึกษาค้นคว้าว ิจ ัย (Desk Research)  
โดยจะทำการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช . 
เช่น 

o รายงานประจำปีที่ กสทช. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 76  
o แผนแม่บทต่างๆ อาทิ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) 

แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2566) 
o แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
o แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน กสทช. 
o แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 

• พิจารณาความสอดคล้องของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
เช่น 

o แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
o แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
o แผนปฏิรูปประเทศ 
o แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
o นโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

สำหรับผลการศึกษาในแผนงานที่ 2 นี้ จะจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความก้าวหน้า ของ
การดำเนินงาน (Progress Report) 

2.1.3  การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

ในแผนงานที่ 3 ผู้ดำเนินโครงการจะจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหาร  
พนักงานที่เก่ียวข้องของสำนักงาน กสทช. ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือรับทราบข้ อ มูล  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช . 
สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยรายละเอียดการดำ เนิน งาน  
มีดังนี้ 
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• จัดแผนการประชุมเฉพาะกลุ่ม และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันจัดประชุม โดยรายละเอียดการนำ เสนอ 
เช่น 

o ชื่อและรายละเอียดการจัดประชุม 
o วิธีการจัดประชุม 
o วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 
o กำหนดการจัดประชุม 
o เนื้อหา หรือประเด็นสำคัญในการประชุม 
o เอกสารประกอบการประชุม 
o อ่ืนๆ 

• เตรียมการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

o เชิญผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องของสำนักงาน กสทช. ผู้ประกอบการ และ
ผู ้มีส ่วนได้เส ีย โดยผู ้ดำเน ินโครงการจะประสานงานกับเจ ้าหน้าท ี ่ข อง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการจัดทำหนังสือเชิญ 

o จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็ นสำ หรั บการ
ประชุม 

o จัดทำหมายกำหนดการ และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

• ผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการบันทึกภาพตลอดระยะเวลาการประชุมเฉพาะกลุ่ม 
• จ ัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดประชุม เฉพาะกลุ ่ม โดยสร ุปสาระสำคัญของการ

ประชุม รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ เข้าร่วมประชุม 
• ผู้ดำเนินโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการประชุมเฉพา ะกลุ่ม อาทิ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุ ม ค่าเช่า
สถานที่ อุปกรณ์ พร้อมตกแต่ง 
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สำหรับผลการศึกษาในแผนงานที่ 3 จะจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงาน (Progress Report)  

2.1.4 การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค 

ในแผนงานที่ 4 ผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลควา มคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 5 ภูมิภาค ภาคละ 500 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 
2,500 ชุด ประกอบด้วย 1) ภาคกลาง 2) ภาคเหนือ 3) ภาคใต้ 4) ภาคตะวันออก และ 5) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

• จัดทำแบบสอบถามตามระเบียบวิธีวิจัย จำนวน 2,500 ชุด โดยโครงสร้างของคำถาม
จะเป็นคำถามจะมี 2 ประเภท คือ 1) คำถามปลายปิด ซ่ึงจะเป็นคำถา มที่ก ำหนด
คำตอบไว้อย ู ่แล ้ว และ 2) คำถามปลายเปิดที ่จะไม่มีกำหนดคำตอบให้ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเนื้อหาในแบบสอบถามจะเก่ียวข้องกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่อการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในกิจการ
โทรคมนาคม โดยอาจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน2 เช่น 

o การให้คำแนะนำ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และการประชุมเฉพา ะ
กลุ่ม เช่น 

− ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อต่อคำแนะนำและแนวทางที่ไ ด้รับ
จากสำนักงาน กสทช. 

 
2 ที่มา: Regulator Audit Framework, ANAO 2014 และกรอบการวิเคราะห์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

– 7 –

Click to edit Master title styleตัวอย่างการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม

New

รูปท่ี 2-2: ตัวอย่างการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม 
– 12 –

Click to edit Master title style

แผนการด าเนินงานโดยละเอียดส าหรับแผนงานที่ 1 แผนงานที่ 2 และแผนงานที่ 3

แผนงานที่ 1  การวางแผนโครงการ

วัน

1.1 จัดท าแผนการด าเนินโครงการ (Conceptual Framework) และวางแผนงานโครงการ

2.2 จัดท าร่างแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

แผนงานในโครงการ 30

แผนงานที่ 2  การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

90 180

3.1 จัดท าแผนการประชุมเฉพาะกลุ่ม และน าเสนอต่อ กตป. 

2.1 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Desk Research) 

60

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

120

1.2 จัดการประชุมร่วมกับ กตป. (Kick-off Meeting)

1.3 จัดท ารายงานผลการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) 

แผนงานที่ 3 การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สยีที่เกีย่วข้อง

3.2 ด าเนินการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม 

3.3 จัดท าสรุปผลการจัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม 

แผนการด าเนินงานโดยละเอียด

รูปท่ี 2-3: แผนการดำเนินงานโดยละเอียดสำหรับแผนงานท่ี 1 แผนงานท่ี 2 และแผนงานท่ี 3 
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− คำแนะนำจากสำนักงาน กสทช. สามารถแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการ
เผชิญได้ 

− คำแนะนำของสำนักงาน กสทช. มีการคำนึงถึงขนาดของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เหมาะสม 

o การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และการอนุมัติใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ เช่น 

− ผู ้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ และการอนุมัติในอนุญาตประกอบกิจการฯ 

− ระยะเวลาการออกใบอนุญาตมีความเหมาะสม 
− การออกใบอนุญา ต การลงทะเบียน และข้อกำหน ดอ ื ่น ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาต มีความง่ายและคล่องตัว 
− กระบวนการตัดดสินใจการออกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และ

การอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการฯ มีความโปร่งใส และมี
เหตุผล 

− หน่วยงานกำกับดูแลมีกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทและขอบเขตการ
ระงับข้อพิพาทท่ีชัดเจน 

o การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตามของสำนักงาน 
กสทช. เช่น 

− หลักการของแบบจำลองการประเมินความเสี่ยง ใช้งานได้ในเชิ ง
ปฏิบัติและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

− หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งให้ธุรกิจทราบล่วงหน้าก่อนที่จ ะมีการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสมและให้ข้อมูลเพ่ือช่วยธุรกิจสามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ 

− สำนักงาน กสทช. มีการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบ
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากลยุทธ์เชิงปฏิบัติ 

− สำนักงาน กสทช. มีการฝึกอบรมแก่เจ้ าหน้าที่ในการใช้วิธีการ
บริหารความเสี่ยงสำหรับการติดตามและตรวจสอบ 

o การบังคับใช้กฎหมาย กฎข้อบังคับ หร ือประกาศอื่นๆ ที ่ เก ี่ยวข้องของ
สำนักงาน กสทช. เช่น 

− ระดับการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามเป็นไปอย่าง เหมา ะสม 
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 

− สำนักงาน กสทช. สร้างความตระหนักรู้ถึงเหตุผลของการบั งคับใช้
กฎหมาย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 114 

− การบังคับใช้กฎหมายมีความสอดคล้องกับแนวทางการบัง คับ ใช้ที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

− ระยะเวลาการตัดสินใจสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นไป
อย่างเหมาะสม 

− มีแนวทางการขออุทธรณ์ (ทั้งภายในและภายนอก) สำหรับการ
บังคับใช้กฎหมาย 

• ทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จำนวนเท่าๆ กัน 5 
ภูมิภาค ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 15 คน 

• ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาจากการสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก เพ่ือประเมิน
การดำเนินงานของ กสทช. ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อสังเกต ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษาในแผนงานที่ 4 จะจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงาน (Progress Report) เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

2.1.5 การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในแผนงานนี้ ผู้ดำเนินโครงการจะจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้ มีส่วน ได้
เสียทุกภูมิภาค (Public Hearing) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการปฏิบัติงานของ 
กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม โดยรายละเอียด
ของการดำเนินงาน มีดังนี้ 

• จ ัดทำแผนการจ ัดประชุมร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เส ีย และ
นำเสนอให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดการนำเสนออย่างน้อย ดังนี้ 

o ชื่อและรายละเอียดการจัดประชุม 
o ชื่อหัวข้อย่อยที่จะจัดประชุม 
o วิธีการจัดประชุม 
o วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 

– 1 –
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รูปท่ี 2-4: ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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o กำหนดการจัดประชุม 
o เนื้อหา หรือประเด็นสำคัญในการประชุม 
o เอกสารประกอบการประชุม 
o อ่ืนๆ  

• เตร ียมการจ ัดประชุมร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื ่อนำความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ กสทช . สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ไปวิเคราะห์และสรุปผลในแผนงานต่อไป โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
o เช ิญผู ้มีส ่วนได้เส ียในแต่ละภูมิภาค อย่างน ้อยภูมิภาคละ 150 คน 

ประกอบด้วย 1) ภาคกลาง 2) ภาคเหนือ 3) ภาคใต้ 4) ภาคตะวันออก และ 
5) ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ โดยผู ้ดำเน ินโครงการจะประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติงาน ในการจัดทำ
หนังสือเชิญ 

o จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุม 
o จัดทำหมายกำหนดการ และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 
ครั้ง ณ สถานที่ ที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมจำนวนไม่ต่ำกว่า 150 คน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะมีผู้แทนของสำนัก 
กสทช. หรือผู้แทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยภูมิภาคละไม่เกิน 6 ท่าน 

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียในเรื่องการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม และข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป 

• ผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการบันทึกภาพตลอดระยะเวลาการประชุม 
• จัดทำสรุปผลการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ  
• ผู้ดำเนินโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทั้งหมด อาทิ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ค่ายานพาหนะในการ
เดินทางของผู้แทนของสำนักงาน กสทช. หรือผู้แทนของคณะกรรมการติดตา มและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าเช่าสถานที่ อุปกรณ์ พร้อมตกแต่ง 

ผลการศึกษาในแผนงานที ่ 4 จะจ ัดทำเป็นส่วนหนึ ่งของรายงานความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงาน (Progress Report) เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

สำหรับพ้ืนที่ในการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทีมที่ปรึกษาได้ทำการศึกษา
ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือทำการคัดเลือกจังหวัดในการจัดประชุม ที่ปรึกษาได้นำเสนอรายชื่อจังหวั ดเ พ่ือ
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การจ ัดประชุม ภูมิภาคละ 3 จ ังหวัด และนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ผลสรุปตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย  
2. ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ภาคใต้: จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ภาคกลาง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยแผนการดำเนินการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม และการจัดประชุมเ พ่ือรับฟังควา มคิด เห็น
สาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้3 

• การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม:  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

• การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้ง 5 ภูมิภาค 
1. จังหวัดเชียงราย: วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
2. จังหวัดจันทบุรี: วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
3. จังหวัดบุรีรัมย์: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รูปท่ี 2-6: แผนการจัดประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-7: แผนการจัดประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
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รูปท่ี 2-8: แผนการจัดประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2563 

2.1.6 การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ในแผนงานที ่ 6 ผู ้ดำเน ินโครงการจะรวบรวมผลการดำเน ินงาน และผลการศึกษาซ่ึง
ครอบคลุมแผนงานที่ 2-5 เพ่ือจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (Progress Report) ใน
รูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือส่งมอบให้กับสำนักงาน กสทช. ตามที่กำหนดไว้ใน
งวดงาน โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้ 

• สร ุปผลการดำเน ินงาน ผลการศึกษา และผลการวิจัยข้อมูลในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ที่ได้จากการดำเนินงานในแผนงานที่ 2-5 ซ่ึงครอบคลุมดังนี้ 

o ผลการสำรวจข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 5 ภูมิภาค 
o ผลการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้ มีส่วนได้เสียจำ นวน 5 

ภูมิภาค 
o ผลการประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้อง (Focus Group) 
o ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
o ผลท่ีได้จากข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนที่

เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่อย ่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ 

o ความเห็นเก่ียวกับรายงานประจำปีที่ กสทช. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 

CALENDAR MONTH DECEMBER
CALENDAR YEAR 2020
1ST DAY OF WEEK MONDAY

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30 1 2 3 4 5 6
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es
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7 8 9 10 11 12 13
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y 
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14 15 16 17 18 19 20
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21 22 23 24 25 26 27
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28 29 30 31 1 2 3
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y 
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y 
not
es

DECEMBER
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o เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนทราบ 

• นำเสนอผลการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และปรับปรุงตามข้อคิดเห็น
ของสำนักงาน กสทช. อย่างเหมาะสม 

รูปท่ี 2-10: แผนการดำเนินงานโดยละเอียดสำหรับแผนงานท่ี 4 แผนงานท่ี 5 และแผนงานท่ี 6 

2.1.7  การสรุปผลการศึกษา 

ในแผนงานนี้ ผู้ดำเนินโครงการจะรวบรวมผลการดำเนินงาน และผลการศึกษา ตลอดทั้ง
โครงการ เพ่ือจัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียด
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

รูปท่ี 2-9: ขอบเขตของการศึกษาเพ่ือคัดกรองประเด็นสำคัญในการศึกษา – 6 –

Click to edit Master title style

ขอบเขตของการศึกษาเพื่อคัดกรองประเด็นส าคัญในการศึกษาและติดตามการประเมินผล ปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการส านักงาน กสทช. ประจ าปี 
2563

ผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช.และ
เลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2562

ประเด็นท่ีน่าสนใจอื่นๆ 

– 13 –
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แผนการด าเนินงานโดยละเอียดส าหรับแผนงานที่ 4 แผนงานที่ 5 และแผนงานที่ 6

แผนงานที่    การส ารวจความคิดเหน็ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภูมิภาค

วัน

4.1 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

5.2 ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

แผนงานในโครงการ 30

แผนงานที่ 5  การจัดประชุมเพือ่รบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

90 180

6.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน และผลการศึกษาในแผนงานท่ี 2 - 5

5.1 จัดท าแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และน าเสนอต่อ กตป.

60

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

120

4.2 ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

แผนงานที่ 6  การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิงาน

6.2 จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Progress Report) 

5.3 จัดท าสรุปผลการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

แผนการด าเนินงานโดยละเอียด
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กิจการโทรคมนาคม ในร ูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ข ้อมูลดิจิท ัลเพื ่อส่งมอบให้กับสำนักงาน 
กสทช. ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดงาน โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้ 

• สรุปผลการศึกษาและวิจัยข้อมูลที่ได้จากการดำเนินตลอดทั้งโครงการ รวมถึงผล
การศึกษาที่ได้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของสำนักงาน กสทช. แล้วจากแผนงานที่ 6 

• จัดทำบทสรุปผู้บริหาร ซ่ึงเป็นข้อสรุปของผลการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. ในกิจการโทรคมนาคม 

• จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

• ดำเน ินการปรับปร ุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจร ับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

• จัดทำรูปเล่มรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)  

   รูปท่ี 2-11: แผนการดำเนินงานโดยละเอียดสำหรับแผนงานท่ี 7 

– 14 –
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แผนการด าเนินงานโดยละเอียดส าหรับแผนงานที่ 7

แผนงานที่    การสรุปผลการศกึษา

วัน

7.1 สรุปผลการศึกษาวิจัยตลอดโครงการ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล

7.5 จัดท ารูปเล่มรายงานข้ันสุดท้าย (Final Report) 

แผนงานในโครงการ 30 90 180

7.4 ปรับปรุงรายงานตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

60

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

120

7.2 จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 

7.3 จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

แผนการด าเนินงานโดยละเอียด
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2.2 กรอบการศึกษาท่ีใช้ในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นสำคัญ 

ประเด็นสำคัญในการศึกษาจำเป็นต้องมีกรอบการศึกษาที ่ได้ร ับการยอมร ับและเป็นมาตรฐาน  
เพ่ือคุณภาพของผลลัพธ์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีกรอบการศึกษาซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดการประเ มินผลการ
ปฏิบัติงานอาทิ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารองค์กร รูปแบบการประเมินซิปป์ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
(Benchmarking) 

รูปท่ี 2-12: กรอบการวิเคราะห์นโยบายระดับชาติ รูปแบบการประเมินซิปป์ หลักธรรมาภิบาล และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ  

2.2.1 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของหลักธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ “ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือ แก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤ ติ
ภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วน
ร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลก ยุค
ปัจจุบัน” 

ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการสำคัญในการสร้างมาตรฐานและแนวทา งใน
ปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร ที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภา พและ

– 4 –
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4 กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ส าคัญในการติดตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิานของส านักงาน กสทช. ได้แก่ นโยบาย
ระดับชาติ รูปแบบการประเมนิซิปป  หลักธรรมาภบิาล และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ (Benchmarking)

กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายระดับชาติ

• ศึกษาแนวทางแบบแผนขององค์กร 
เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ี
จ า เป็ นขอ งอง ค์ก รแล ะ คว า ม
สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ อาทิ 
Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล

• เพื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและ
แนวทางการพัฒนาของประเทศ 
รวมถึงความสอดคล้องในการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน

รูปแบบการประเมินซิปป 
(CIPP Evaluation Model)

• การประเมินสภาวะแวดล้อม 
• การประเมินปัจจัยน าเข้า 
• การประเมินกระบวนการ 

• การประเมินผลผลิต

กรณีศึกษาจากตา่งประเทศ

• การรวบรวมข้อมูลและกรณีศึกษา
จากต่างประเทศ เพื่อน ามาวัด
ความส าเร็จของโครงการน้ันๆ 

• เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข และแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ในการด าเนินโครงการ

หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)

• ประสิทธิภาพ
• ประสิทธิผล
• การตอบสนอง
• ภาระรับผิดชอบ
• เปิดเผย หรือโปร่งใส

• หลักนิติธรรม
• ความเสมอภาค
• การมีส่วนร่วม
• การกระจายอ านาจ
• การมุ่งเน้นฉันทามติ 
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ประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในองค์กร อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง 
โดยหลักธรรมภิบาลประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ4 ดังนี้ 

▪ ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

หมายถึง การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงานโดย มี
เครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลา อย่างประหยัด เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดปร ะโยชน์สู งสุ ดต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออำนวยความสะดวก และ  
ลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน 
อาทิ การบริหารจัดการของ กสทช. ที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับเป้าหมาย และเวลาที่ใช้ไป การนำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 

▪ ประสิทธิผล (Effectiveness) 

หมายถึง การปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ซ่ึงในการปฏิบัติงาน
ต้องมีทิศทาง วิส ัยทัศน์  ย ุทธศาสตร ์ และเป้าหมายที่ช ัดเจน เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุ ปร ะสงค์ของ
องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชน สร ้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ใช้ในกา รประเ มิน 
เช ่น ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ที ่บรรลุว ัตถ ุประสงค์ โครงการ และการติดตาม 
ประเมินผล และแนวทางในการพัฒนาของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น 

▪ การตอบสนอง (Responsiveness) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อม่ัน รวมถึงตอบสนองตามควา มต้องกา รของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ ความสามารถในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตาม
แผนการดำเนินงาน ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ มีส่วน
ได้เสียต่อผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. 

 

 
4 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. 
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▪ ภาระรับผิดชอบ หรือ สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย รวมถึง
ต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ
เพื ่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีการจ ัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

▪ เปิดเผยหรือโปร่งใส (Transparency) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รวมถึงต้อง มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ กระบวนการ
ทำงานของสำนักงาน กสทช. ที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย  
รวมถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขององค์กรได้อย่างทั่วถึง 

▪ หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ การใช้อำนาจของ กสทช. ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  

▪ ความเสมอภาค (Equity) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม และอ่ืนๆ  อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสา ธารณะของ
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ การให้บริการของสำนักงาน 
กสทช. แก่ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

▪ การมีส่วนร่วม (Participation) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงเปิดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเ ด็นที่ สำคัญ  
ที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันร ะหว่า งกลุ่ม  
ผู้มี ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้ อยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ 
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▪ การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

หมายถึง ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีอิสระตามสมควร 
อันมุ ่งเน ้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เส ีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กร โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน 
อาทิ การกำหนดภาระหน้าที่ และขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. 
รวมถึงการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ และการดำเนินภารกิจที่สำคัญ โดยมีอิสระตามสมควร  

▪ การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิด
จากการใช้กระบวนการเพื ่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที ่มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็ นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ ตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน อาทิ มีการรับฟัง
ข้อคิดเห็นเพ่ือหาข้อตกลงจากกลุ่มบุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มีการ
บริหารงานและดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
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หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ปัจจัยในการประเมินผลการบริหารองค์กร 

1. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 

▪ มีการบริหารกระบวนการทำงานที่ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

▪ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือให้ เกิ ดปร ะโยชน์
สูงสุด และได้ผลงานที่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับเป้าหมาย และเวลาที่ใช้ไป อาทิ 
ทรัพยากร แรงงาน เวลา  

▪ มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีการจัดทำรายงาน
สม่ำเสมอและถูกต้อง 

▪ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงาน เพ่ือลดต้นทุนในการดำเนินงาน อาทิ การพัฒนาแอพพลิเค
ชันของสำนักงาน กสทช. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค 
เช่น แอปพลิเคชันแทนบัตร และแอปพลิเคชันพฤติมาตร เป็นต้น 
 

2. ประสิทธิผล  
(Effectiveness) 

 

▪ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยม
ของสำนักงาน กสทช. และมีการประกาศให้รับรู้ร่วมกัน 

▪ มีระบบงานที่เอ้ือต่อการทำงานตามแผนการดำเนินงานของสำ นัก งาน 
กสทช. เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

▪ มีผลการปฏิบัติงานที ่บรรลุว ัตถ ุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับ  
▪ มีการติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาปร ับปรุงของสำนกังาน 

กสทช. อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

3. การตอบสนอง 
(Responsiveness) 

 

▪ ผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร 

▪ ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนงานให้สำเร็จภายในระยะเวลา  

ที่กำหนด  
▪ ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันและตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. 
อาทิ สามารถตอบสนองแก้ปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที 
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หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ปัจจัยในการประเมินผลการบริหารองค์กร 

4. ภาระรับผิดชอบ หรือ 
สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) 

▪ มีการกำหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบภายในของแต่ละโครงการ และมี
การสื่อสารไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

▪ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนสำรองในกรณี

เกิดปัญหาความขัดแย้งความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชา ชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

▪ มีความร ับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ อาทิ การดำเน ินกิจกรรม
สาธารณะร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุก
ภาคส่วน 
 

5. เปิดเผยหรือโปร่งใส 
(Transparency) 

 

▪ มีกระบวนการ ที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และชี้แจง
ได้เม่ือมีข้อสงสัย 

▪ มีการกระจายข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. อย่างเปิดเผยให้แก่
บุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

6. หลักนิติธรรม  
(Rule of Law) 

 

▪ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน 

▪ มีการออกกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับอำนาจตาม
กฎหมาย 

▪ มีการใช้อำนาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ กสทช. ในการบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ ทุ กฝ่ายจ ะ
ได้รับเป็นสำคัญ 
 

7. ความเสมอภาค 
(Equity)  

 

▪ มีการส่งเสริมการดำเนินงานให้ประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสี ยทั้ งภา ยใน
และภายนอกองค์กรได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่า ง เท่า เที ยม  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

▪ มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการให้บริการ ต่างๆ ของสำนักงาน 
กสทช. เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียม 
 

8. การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

▪ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงาน 
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หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ปัจจัยในการประเมินผลการบริหารองค์กร 

▪ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส ำคัญ 
ที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
 

9. การกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 

▪ ทุกหน่วยงานภายใต้สำนักงาน กสทช. มีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมี
เกณฑ์กลาง หรือแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน 

▪ มีการกำหนดภาระหน้าที่  และขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภายใต้สำนักงาน กสทช. อย่างชัดเจน 
▪ มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ และการดำเนินภารกิจที่สำคัญ ให้แก่

ผู้ร่วมงานบริหารงานอย่างเหมาะสม และมีอิสระตามสมควร 
 

10. การมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus 
Oriented) 

▪ มีการรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือหาข้อตกลงจากกลุ่มบุคคลที่ผู้มีส่วนได้เสียและ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
▪ มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น 
▪ มีการบร ิหารงานและดำเน ินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตาม

ข้อตกลงโดยยึดหลักฉันทามติ 
 

ตารางท่ี 2: สรุปปัจจัยในการประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
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2.2.2 รูปแบบการประเมินซิปป  (CIPP Evaluation Model) 

หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคำตอบว่านโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง โดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการ
วัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซ่ึงมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินสภาวะ
แวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต โดยรายละเอียดของ
องค์ประกอบ CIPP มี 4 องค์ประกอบดังนี้ 

▪ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) 

เป็นการประเมินก่อนการดำเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจำเป็นใน
การดำเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ โดยวัตถุประสง ค์ของการ
ประเมินบริบท คือ การกำหนดขอบเขตการประเมินผล เพ่ือจำแนกกลุ่มเป้าหมาย และประเมินความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ  

▪ การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) 

เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความเพียงพอ
ของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมถึงเทคโนโลยี
และแผนการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงการจัดลำดับโครงการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ ทั้งนี้ การ
ประเมินปัจจัยนำเข้าจะต้องสำรวจสิ่งที่ มีอยู่ในปัจจุบันก่อนว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือนำไปประเมินก่อนตัดสินใจ ว่าจะ
ใช้วิธีการใด ใช้แผนการดำเนินงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ 

 

ที่มา: Stufflebeam & Shinkfield, 2007 

รูปท่ี 2-13: ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินซิปป์ 
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▪ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 

เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการดำเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
และปร ับปร ุง ให้การดำเน ินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนกา รนี้จ ะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อ การค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย 
แผนการ หรือโครงการได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดประสงค์ในการประเมิน คือ เพ่ือหาข้อบกพร่องของโครงการ  
ในระหว่างารดำเนินงาน เพ่ือหาข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานนั้นๆ และเพ่ือเก็บข้อ มูล
ต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินงานของโครงการ 

▪ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐาน  
ที่กำหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการปรับเปลี่ยนโครงการ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ 
ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ (Outcome) โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น
และกระบวนการร่วมด้วย  
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รูปแบบการประเมิน
ซิปป  

ปัจจัยในการประเมินผลในแต่ละ
ส่วนประกอบของโครงการ 

ตัวอย่างการประเมินผล 
เร่ือง การประมูลคลื่นความถ่ี 5G 

1. การประเมิน
สภาวะแวดล้อม 

เป้าหมาย  Goal) 

▪ ความต้องการ/ความจำเป็น  Needs) 
▪ ปัญหา  Problems) 
▪ โอกาส  Opportunities) 
▪ ท่ีมา  Background) 
▪ สถานการณ์ปัจจุบัน  Environment) 

▪ ความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ต่อการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 

▪ ความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ต่อการ
พ ัฒนา เ ศรษฐก ิ จ ไทย อาท ิ  กา ร เ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ย้ายฐานการผลิตของประเทศต่างๆ 

▪ ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันสอดรับกับ
นโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล 

2. การประเมิน
ปัจจัยนำเข้า 

แผนงาน  Plan) 

▪ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders ) 
▪ กลยุทธ์/แนวการดำเนินงาน  Strategies) 
▪ งบประมาณ  Budget) 
▪ ทรัพยากร  Resources) อาทิ บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์ เวลา 

▪ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการประมูลคลื ่นความถี่  5G อาทิ การ
จัดสรรคล่ืนความถ่ี การเรียกคืนคล่ืนความถ่ี  

▪ การจัดทำแผนการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 
ของสำนักงาน กสทช. 

▪ แนวทางการดำเนินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

3. การประเมิน
กระบวนการ 

การปฏิบัติ  Actions) 

▪ การปฏิบัติการตามแผนงาน  Implement) 
▪ การพัฒนาการดำเนินงาน  Develop) 
▪ การติดตามผลการดำเนินงาน  Monitor) 
▪ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  Feedback) 

▪ กระบวนการเตรียมความพร้อมในการ
ประม ูลคลื ่นความถี ่  5G อาทิ การออก
ประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องในการ
ประมูลคล่ืนความถ่ี 5G การจัดประชุมเพ่ือ
รับความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ  

▪ กระบวนการจัดสรรคล่ืนความถ่ีต่างๆ  

4. การประเมินผล
ผลิต 

ผลลัพธ์  Outcome) 

▪ ผลกระทบ  Impact) 
▪ ประสิทธิผล  Effectiveness) 

▪ ผลการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G  
▪ การให้บริการของผู้รับใบอนุญาต 
▪ ผลกระทบและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไ ด้รับ

จากการประมูลคล่ืนความถ่ีต่อประชาชน
และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ตารางท่ี 3: สรุปปัจจัยการประเมินผลและตัวอย่างการประเมินผลโดยรูปแบบการประเมินซิปป์5 

 
5 International Handbook of Educational Evaluation, CIPP evaluation model  
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3 แผนการปฏิบัติงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 

ในปี พ.ศ. 2563 ทาง กสทช. และ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการดำเนินการในกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  จึงก่อให้เกิด
แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานปี 2563 

สำหรับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานปี 2563 มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญที่เก่ียวข้อ ง กับการ
ดำเนินงานในกิจการโทรคมนาคม 8 แผนการดำเนินงาน6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G การประมูลคลื่นความถี่5G สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการประมูล ๔ 
ย่านความถี่ เพ่ือให้สามารถ นำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการ 5G ในประเทศไทยได้ ในปี ๒๕๖๓ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของ ประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ รวมถึงสร้าง
ความพร้อมเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพ่ิมโอกาสใน
การ เข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การแพทย์ นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเกษตร การค้า ขนส่ง และบริการ 

2. การจัดสรรคล่ืนความถ่ีย่าน 3500 MHz ล่วงหน้า เพ่ือนำมาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G และ 
จัดทำหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการ กำกับดูแล เนื่องจากคลื่นความถี่ย่าน 3500 
MHz เป็น คลื่นความถี่อีกย่านหนึ่งที่ มีความเหมาะสมที่จะนำมา ให้บริการ 5G แต่เนื่องจากคลื่น
ความถี่ในย่านนี้ถูกใช้ใน กิจการ Microphone ซ่ึงจะสิ้นสุดการใช้งานใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ
บางส่วนถูกใช้งานในกิจการ ดาวเทียม เพ่ือเป็นการเตรียมคลื่นความถี่ให้พร้อมใช้งาน สำนักงาน 
กสทช. จึงจะจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ สามารถประมูลล่วงหน้า เม่ือถึงเวลาก็สามารถนำมา ใช้
งานได้ทันที  

3. การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายในสัมปทาน) ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สิทธิ กสทช. ในการบริหารจัดการวง
โคจรดาวเทียมที่เหลือจาก ให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมเดิม โดยสามารถออกหลักเกณฑ์ เง่ือนไขใน
การอนุญาต เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบกิจการ ดาวเทียมรายใหม่  

4. การจัดระเบียบสายส่ือสารและการนำสายส่ือสารลงดิน เป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช.  
เร่งดำเนินการ อย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อาทิ การไฟฟ้า นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ประกอบ

 
6 แผนการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้ น 9 แผนการดำเนินงาน โดยในที่น้ีกล่าวถึงเฉพาะแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามละประเมินผลด้านกิจการโทรคมนาคมคร้ัง น้ีที่มี
จำนวน 8 แผนงานเท่าน้ัน 
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กิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งก่อให้เ กิด  
ทัศนียภาพอันสวยงาม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่
จะทำให้ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

5. การสร้างความตระหนักร ู ้ เกี ่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนท่ี  
(Cell Site) เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาของ ITU ที่ว่าเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไ ม่ ได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ต้ังเสาส่งสัญญาณ ให้ ประชาชนรับรู้และเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เม่ือทราบว่า เสาส่งสัญญาณไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ช่วยให้สัญญาณ โทรศัพท์
สามารถกระจายและเข้าถึง เพียงพอต่อการใช้งาน ของประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ ได้ 

6. การเร่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิทัล (MUX) ให้แล้วเสร็จ สำนักงาน 
กสทช. จะผลักดันให้การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายสำเร็จ ตามแผน เพ่ือให้ประชาชนสา มารถ
รับชมโทรทัศน์ด้วย ความชัด คุณภาพของภาพและเสียงที่ ดี ปรับปรุงระบบ โครงข่ายให้เหมาะสม
กับย่านความถี่ที่ขยับมา เพ่ือนำคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือไปให้บริการโทรคมนาคม เพ่ือ ให้บริการ 5G 
และเทคโนโลยีอ่ืน 

7. การกระจายการให้บริการจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง ไปยังสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
เพื ่อให้สำน ักงานส่วนภูมิภาคสามารถให้บร ิการประชาชน  ในพื ้นที ่ได้ในทุกๆ บร ิการ เพื ่อให้
ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เพ่ือเข้ามา ขอ
ใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ทดสอบมาตรฐาน ขอรับบริการ ขอคำแนะนำ ร้องเรียน หรือติดต่อใช้
บริการอ่ืน ยังสำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) ในกรุงเทพมหานคร 

8. การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.  
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพ่ือไปสู่ ระดับ AA จากเดิมที่สำนักงาน กสทช. 
ได้ร ับการประเมิน  ในระดับ A ในปี 2562 ด้วยคะแนน 94.71 ซึ ่งถ ือเป็น  อันดับ 1 ของกลุ่ม
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ และเป็นอันดับที่ 40 ของประเทศไทยจาก 8,299 หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วม รับ
การประเมิน 

9. การพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป นสำนักงาน ดิจิทัล ด้วยรูปแบบและพัฒนา การทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การดำเนินงานขององค์กรต่างๆ รวมถึงสำนักงาน 
กสทช. ที่ต้องพ่ึงพาการทำงานด้วยระบบคิดและระบบการทำงานแบบดิจิทัล ทั้งนี้ในการดำเนินงาน
เพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล มีสำนักพัฒนา
องค์กรดิจ ิท ัลเป็นผู้มีขอบเขตหน้าที ่รับผิดชอบหลักต่องานดังกล่าว โดยนอกจากการพัฒนา
สำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลแล้ว ยังรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ปรับปรุงและ
บูรณาการกระบวนการและขั ้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนติดตาม 
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ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามแต่ที่
ได้รับมอบหมายร่วมด้วย7 

3.2 แผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กสทช. 

กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำ เนิน 
กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างความ เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้ 

▪ การประมูลคล่ืนความถ่ี5G สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการประมูล 4 ย่านความถี่  เพ่ือให้
สามารถ นำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการ 5G ในประเทศไทยได้ ในปี 2563 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ ประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ รวมถึงสร้างความพร้อม
เพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพ่ิมโอกาสในการ  
เข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การแพทย์ นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเกษตร การค้า ขนส่ง และบริการ 

▪ การจัดสรรคล่ืนความถ่ีย่าน 3500 MHz ล่วงหน้า เพ่ือนำมาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
และ จัดทำหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการ กำกับดูแล เนื่องจากคลื่นความถี่ย่าน 
3500 MHz เป็น คลื ่นความถี ่อ ีกย่านหนึ ่งที่มีความเหมาะสมที ่จะนำมา  ให้บร ิการ 5G แต่
เนื่องจากคลื่นความถี่ในย่านนี้ถูกใช้ใน กิจการ Microphone ซ่ึงจะสิ้นสุดการใช้งานใน  เดือน
มีนาคม 2564 และบางส่วนถูกใช้งานในกิจการ ดาวเทียม เพ่ือเป็นการเตรียมคลื่น ควา มถี่ ให้
พร้อมใช้งาน สำนักงาน กสทช. จึงจะจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ สามารถประมูลล่วงหน้า 
เม่ือถึงเวลาก็สามารถนำมา ใช้งานได้ทันที 

▪ การจัดระเบียบสายส่ือสารและการนำสายส่ือสารลงดิน เป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช. เร่ง
ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อาทิ การไฟฟ้า นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กร ุงเทพมหานคร  ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียง  และผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
ก่อให้เกิด ทัศนียภาพอันสวยงาม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  อันจะเป็นการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน  

▪ การสร้างความตระหนักรู้ เก่ียวกับความปลอดภัย ของเสาส่งสัญญาณโทร ศัพท์ เค ล่ือน ท่ี 
(Cell Site) เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษาของ ITU ที่ว่าเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ไ ม่ไ ด้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ต้ังเสาส่งสัญญาณ ให้ ประชาชนรับรู้
และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เม่ือทราบว่า เสาส่งสัญญาณไม่ก่อให้ เกิดอันตรา ย แต่ช่วยให้
สัญญาณ โทรศัพท์สามารถกระจายและเข้าถึง เพียงพอต่อการใช้งาน ของประชาชนใน พ้ืนที่
นั้นๆ ได้  

▪ การกระจายการให้บริการจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง ไปยังสำนักงาน กสทช. ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้สำนักงานส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการประชาชน ในพ้ืนที่ได้ในทุกๆ บริการ 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือเข้า

 
7 สำนักงาน กสทช. (ออนไลน์, https://www.nbtc.go.th/About/อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ-สำนักงาน-กสทช/StrategyandCorporate.aspx) 
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มาขอใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ทดสอบมาตรฐาน ขอรับบริการ ขอคำแนะนำ ร้องเรียน หรือ
ติดต่อใช้บริการอ่ืน ยังสำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) ในกรุงเทพมหานคร  

▪ การพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป น สำนักงานดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา  ประเทศ เพื ่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ในการ  ขับเคลื ่อนประเทศ โดยนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

3.3 ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญด้านโทรคมนาคมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. 

ในปี พ.ศ. 2563 ทาง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารและกำกับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงสามารถสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 การจัดประมูลคลื ่นความถี ่ 5G ได้จ ัดการประมูลคลื ่นความถี ่ย ่าน 700 MHz 1800 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz 700 MHz 2600 MHz 26 GHz เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
มีผู้เข้าร่วมการ ประมูลจำนวน 5 ราย ผลการประมูลคลื่นความถี่ 3 ย่าน ความถี่ รวมเป็นเงิน
ประมูลทั้งสิ้น 100,521.178 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) แบ่งเป็น คลื่นความถี่ย่าน 700 
MHz ราคาประมูลรวม 51,460 ล ้านบาท คลื ่นความถี ่ย ่าน 2600 MHz ราคาประมูลรวม 
37,433.889 ล้านบาท และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ราคาประมูลรวม 11,627.289 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
▪ ผลการประมูลคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz แบ่งชุดความถี่เป็นจำนวน 3 ชุด ขนาด

ชุดละ 2x 5 MHz มีผู้ชนะ การประมูล 2 ราย คือ (1) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลชุดความถี่จำนวน 1 ชุด ขนาด2x 5 MHz ในช่วง
ความถี ่ว ิทยุ733-738 MHz คู ่ก ับ 788-793 MHz มีราคาประม ูลร วมจ ำ น วน 
17,154.-ล้าน บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ (2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลชุดความถี่ จำนวน 2 ชุด ขนาด 2 x 10 MHz ในช่วง
ความถี่วิทยุ 738-748 MHz คู่กับ 793-803 MHz มีราคาประมูลรวม 34,306.-ล้าน
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

▪ ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz แบ่งชุดความถี่ เป็นจำนวน 19 ชุด
ขนาดชุดละ10 MHz มีผู้ชนะการประมูล 2 ราย คือ (1) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลชุดความถี่จำนวน 10 ชุดขนาด 100 MHz 
ในช่วงความถี่วิทยุ2500-2600 MHz มีราคาประมูลรวม 19,561.-ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ (2) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็น
ผู้ชนะการประมูลชุดความถี่จำนวน 9 ชุด ขนาด 90 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 2600-
2690 MHz มีราคาประมูลรวม 17,872.889 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

▪ ผลการประมูลคล่ืนความถ่ีย่าน 26 GHz แบ่งชุดความถี่เป็นจำนวน 27 ชุด ขนาด
ชุดละ 100 MHz มีผู้ชนะการประมูล 4 ราย คือ (1) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
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คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลชุด ความถี่จำนวน 8 ชุด ขนาด 800 
MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 24.3 – 25.1 GHz มีราคาประมูลรวม 3,576.889 ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) (2) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ชนะ
การประมูลชุดความถี่จำนวน 12 ชุด ขนาด 1200 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 25.2–
26.4 GHz มีราคาประมูลรวม 5 ,345.000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ่ม)  (3) 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูลชุดความถี่ จำนวน 4 ชุด ขนาด 
400 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ 26.4–26.8 GHz มีราคาประมูลรวม 1,795.-ล้านบาท 
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และ (4) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้ชนะการ
ประมูลชุดความถี่ จำนวน 2 ชุด ขนาด200 MHz ในช่วงความถี่วิทยุ26.8 -27.0 GHz 
มีราคาประมูลรวม 910,400.001 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติรับรองผลการประมูลคลื่น
ความถี่ ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้
ชนะการประมูลบางส่วนได้ชำระเงินค่าประมูล ตามที่เง่ือนไขกำหนดในงวดที่ 1 รวม
จำนวน 6,900.204 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ดังนี้  

➢ คล่ืนความถ่ีย่าน 2600 MHz บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด ชำระเงินงวดที ่หน ึ ่ง จำนวน 2 ,093.027 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์2563 และ บริษัท ทรูมูฟเอช 
ย ูน ิเวอร์ แซล คอมมิวน ิเคชั ่น จำกัดชำระเงินงวดที่หนึ ่ง จำนวน 
1,912.399 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 
รวมทั้งสิ้น 4,005.426 ล้านบาท  

➢ คลื ่นความถี ่ ย่าน 26 GHz บร ิษัท ดีแทค ไตรเน ็ต จำกัด ชำระ
เงินงวดที่หนึ่ง จำนวน 974.128 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เม่ือ
วันที ่  21 กุมภาพันธ์2563 บร ิษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชำระ 
เงินงวดที่หนึ่ง จำนวน 1,920.650 ล้านบาท (รวมภาษีมูล ค่า เ พ่ิม) 
เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 2,894.778 ล้านบาท 

2 การจัดระเบียบสำยส่ือสารและนำสายส่ือสารลงใต้ดิน กสทช. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศ
เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพให้แก่ประเทศ โดยได้ดำนินการจัด ระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 
ได้กำหนดให้ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นหนึ่งในนโยบายสำ คัญ
ที่ต้องเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งส่งเสริม และกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงการ
พาดสายสื ่อสารอุปกรณ์โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื ่อสร ้างความปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและก่อให้เกิดการใช้โคร งสร้า ง พ้ืน ฐาน  
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โทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตลอดจนการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการดังกล่าว ดังนี้  
▪ มีการจัดระเบียบสายส่ือสาร ได้จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563 - 

2564 โดยมีเส้นทางตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพ้ืนที่การ ไฟฟ้านคร
หลวง จำนวน 318 เส้นทาง ระยะทางรวม 2,133.20 กิโลเมตร และ ในเขตพ้ืนที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ,891 เส้นทาง ระยะทางรวม 7 ,864.542 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 264 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
1,642 เส้นทาง ภาคกลาง จำนวน 731 เส้นทาง และภาคใต้ จำนวน 1,254 เส้นทาง 
ซ่ึงครอบคลุมการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ในปี 2563 ได้ดำเนินการจัด
ระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางนำร่องแล้วเสร็จ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ ถนนนาค
นิวาส ถนนราชพฤกษ์ ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนเพชรบุรี ถนนพุทธรักษา ถนน
เทพารักษ์ ถนนติวานนท์ และถนนกาญนาภิเษก ระยะทางรวม 69.8 กิโลเมตร แต่
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รัฐบาล
ได้ออกมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ เชื้อ โรค
ดังกล่าว กสทช. ได้มีหนังสือให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชะลอ
การตัดสายและรื้อถอนสายสื่อสารตาม แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและแผนการ
นำสายสื่อสารลงใต้ดินออกไปก่อน เพ่ือให้การใช้งานระบบสื่อสารเป็นไปด้วย ความ
เรียบร้อย และเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิ ด-19  
สำหรับปี 2564 จะกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร แบ่งการ 
ดำเนินงานเป็นระยะๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. ต่อไป  

▪ มีการนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน ได้ประสานการทำงานร ่วมกับผู ้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โดยในปี 
2563 มีการน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินแล้วเสร็จ จำนวน 3 เส้นทางหลัก ระยะทางรวม 
34.44 กิโลเมตร ดังนี้  
➢ เส้นทางนำสายส่ือสารลงใต้ดิน โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

ระยะทาง 4.77 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนราชวิถี(ต้ังแต่ถนนพิชัย –ถนนสวรรค
โลก) ถนนสวรรคโลก(ต้ังแต่ถนนราชวิถี –ถนนศรีอยุธยา)ถนน ศรีอยุธยา 
(ต้ังแต่ถนนราชดำเนินการนอก –ถนนพระราม 5)และถนนพระราม 5 (ต้ังแต่
ถนนสุโขทัย –ถนนลูกหลวง)  

➢ เส้นทางนำสายส่ือสารลงใต้ดินพ้ืนท่ีเขตการไฟฟ้านครหลวง ระยะทาง 
3.31 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการถนนพระจันทน์(ถนนหน้าพระธาตุ : ต้ังแต่
ถนนหน้าพระลาน ถึงหน้าทางเข ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์) โครงการ  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร (ถนนข้าวสาร : ต้ังแต่ถนนตะนาว ถึง ถนน
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จักรพงศ์) บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ (ถนนงามวงศ์วาน 
: ต้ังแต่แยกพงษ์เพชร ถึง ถนนวิภาวดี) โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิม
พระเกียรติฯ (ถนนราชินี: ต้ังแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลา ดและถนน
อัษฎางค์: ตั ้งแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลาด) และเส้นทาง  ถนน
ประชาราษฎร์(ต้ังแต่ซอยประชาราษฎร์ 19 ถึง ท่าน้ำนนทบุรี 

➢ เส้นทางนำสายส่ือสารลงใต้ดินพ้ืนท่ีเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทาง 
26.36 กิโลเมตร ได้แก่จังหวัด ชลบุร ี (ถนนพัทยาเหนือ) จ ังหวัดสงขลา 
(เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี) จังหวัดนครราชสีมา (ถนนราช
ดำเนิน) จังหวัดยะลา (สี่แยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถึง สามแยกตลาดรถไฟ) 
จังหวัดสุโขทัย (เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) จังหวัดกำแพงเพชร 
(เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย 
ถนนเฉวง ต้ังแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย เฉวง 3 ถึง สามแยก โรงแรมเฟิร์ส) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ถนนชีกุน : แยกวัดราชประดิษฐาน ถึง แยก เกาะ
อยุธยา และถนนศรีสรรเพ็ชร : ตั ้งแต่  ถนนอู ่ทอง ถ ึงถนนนเรศวร) และ
จ ังหวัด เช ียงใหม่ (ถนนสุเทพ : ตั ้งแต่ประตูหน้า คณะแพทย์ศาสตร์ ฝั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง ประตูหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่) 

3 การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single 
Emergency Number) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดให้มีบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว เพ่ือบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเห ตุการ ณ์ซ่ึ งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยใช้ หมายเลข 191 เลขหมายเ ดียว 
กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงประกาศในราชกิจานุเบกษา และมี
ผลใช้ บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 รวมทั้ง กสทช. ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่  
18/2563 เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 3 หลัก 
หมายเลข 191 ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ยื่นขอรับการจัดสรรและอนุญา ตให้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นหมายเลข 191 เพ่ือรองรับการใช้งานใน
ภารกิจโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติดังกล่าว 

4 การส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องหลายภาคส่วน เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การใช้งานเทคโนโลยี 5G ของ
ประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิท ัลของไทย และสนับสนุนคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อน 5G แห่งชาติคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และมี รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 คน รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง จำนวน 
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10 คน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจำนวน 8 คน ได้แก่ เลขาธิการ กสทช. เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งต้ัง จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกร ะทร วง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รองเลขาธิการ กสทช. และเลขาธิการ คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในปี 2563 ได้ส ่งเสริม 
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ดังนี้  
▪ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ พัฒนา

โครงการนำร่องใน การต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น เพ่ือ
นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  
1/2563 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการโครงการ นำร่อง
ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น ได้แก่ 1) โครงการนำ
ร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G มีโครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการนำร่อง เกษตร
ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย และ 
(2) โครงการนำร่อง เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐ กิจ และ
สังคม โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิแม่ ฟ้าหลวงใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องเป็นผู้ ดำเนินการ โครงการนำร่อง
โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้
เริ่มดำเนินโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และ Critical Technology 
ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาบริการสาธารณสุข ใน
รูปแบบใหม่และ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G โดยนำ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม
ระดับโลกมาใช้ใน การขับเคลื่อนด้านการแพทย์และการ สาธารณสุข โดยในปี 2563 
ได้เริ่มทดลอง โครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ เพ่ือใช้ สำหรับขนส่งเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการ แพทย์ให้ถึงมือผู้รับแทนมนุษย์ เพ่ือลดการ สัมผัสและช่วยเพ่ิมควา ม
ปลอดภัยให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง อำนวย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ให้ กั บ 
ผู้ รั บ แ ล ะ ผู้ ส่ ง ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แบ่งเบาภาระงาน ของบุคลากรทาง
การแพทย์ ให้สามารถ บริหารจัดสรรบุคลากรและเวลาเพ่ือตรวจรักษา ดูแลผู้ป่วย
ได้มากขึ ้น  โดยในระยะต่อไปจะมีการนำเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาปร ับใช้ในการ
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ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มาก ยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital  

▪ การจัดทำแนวทางการส่งเสร ิมการลงทุนโครงสร้างพื ้นฐาน 5G และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริม
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 5G และมาตรการส่งเสริม การลงทุนดังกล่าวร่วมกับภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษ ภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื ่นๆ เมื ่อว ันที่  28 กันยายน 2563 ณ ห้อง VIE 
Ballroom โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร  

▪ ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมในการ
นำเทคโนโลยี 5G มาใช ้ในประเทศไทย และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพื ่อนำมา
ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือต่อยอด ให้เกิดการใช้งาน 5G อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

▪ ดำเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบ 5G ให้แก่ผู้
ประกอบกิจการ  โทรคมนาคม และอนุญาตพื ้นท่ีกำกับด ูแลเฉพาะ (พื ้นท่ี  
Sandbox) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ท่ี กสทช. กำหนดแนวทางการอนุญาต และกำกับดูแลการใช้
คลื่นความถี่เป็นการเฉพาะเพ่ือรองรับการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม และเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

5 การบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ Internet of 
Things (IoT) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร เลขหมายและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เพ่ือปรับปรุงประกาศทั้ง 2 ฉบับ ที่ใช้
อยู่เดิมต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพตลาดโทรคมนาคม  
ที ่ เปลี ่ยนแปลงไป และให้การจ ัดสรรและบร ิหารเล ขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ้มค่า เพียงพอ แก่ความต้องการให้บริการบนพ้ืนฐานการแข่งขันโดย
เสร ีอย ่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสร ิมกระบวนการบริหารจ ัดการเลขหมาย  โทรคมนาคมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนา คมใน
รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศได้กำหนดให้มีเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการ
ระบบ Internet of Things (IoT) เพ่ือใช้ ในการระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบ IoTซ่ึงจะช่วยให้
การจำแนกลักษณะและประเภทของบริการและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ โทรคมนาคมเป็น ไป
โดยง่าย ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการและจั ด เก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับ การใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ Internet of 
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Things เพ่ือกำหนดแนวทางการพิสูจน์และยืนยัน ตัวบุคคลของผู้ใช้บริการและเป็นการรั กษา
สิทธิผู้ใช้บริการ การรักษาความม่ันคง ประโยชน์สาธารณะ และความปลอดภัย ในสังคม โดยที่
ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2563 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็น ชอบหลัก เกณฑ์
ดังกล่าวแล้ว 

6 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กสทช. ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริ มและ
สร้างกลไกในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนา คม 
พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการดำเนินการเพ่ือปกป้องสิทธิของผู้บริโ ภค 
เพื ่อ สังคมและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนเพื ่อสนับสนุนการด ำเน ินงานด้านกิจการ
โทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะ และประชาชนโดยรวม โดยในปี 2563 มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้  
▪ การพัฒนำระบบการพิ สู จน์ และยืนยันต ัวตนด ้ วยร ูปแบบบัต รประ จ ำตั ว

อิเล็กทรอนิกส์บน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (แทนบัตร หรือ Mobile ID) ซ่ึงเป็นนโยบาย
สำคัญในการส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานและ กระบวนการในการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวบุคคลด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางและส่งเสร ิม นวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช ้ธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนหร ือหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาคร ัฐและเอกชนได้ อย่างปลอดภัย มีการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดี อีก
ด้วย ซ่ึงโครงการได้พัฒนาและทดลองระบบขั้นต้นร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จำกัด และธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเพ่ือ
ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานในการให้บริการประชาชนมีความ สะดวก ปลอดภัย จึงได้
มีการขยายความร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ กรมการ
ปกครอง กรมการขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) รวมทั้งได้จัด 
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ไ ด้รับ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โทรคมนาคมประเภทที่ 3 ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เพ่ือส่งเสริมการเป็น ผู้ออก “แทนบัตร” อย่างสะดวก
และทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมเป็นหน่วยงานเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบ “แทนบัตร” ด้วย  
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▪ การส่งเสริมความตระหนักรู้และการรักษาสิทธิในการใช้บริการกิจการโทรคมนาคม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน อาทิ  
➢ กิจกรรมให้ความรู ้เร ื ่องสิทธิผ ู้บร ิโภคในกิจการโทรคมนาคมและการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคมและ
ตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีตามกฎหมายและรู้เท่าทันต่อบริกา รโทรคมนา คม 
จำนวน 5 ครั้ง ในจังหวัด นครปฐม จันทบุรี กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ และตรัง 

➢ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ
สิทธ ิผ ู ้บร ิโภคใน กิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ควา มรู้
ด้านสิทธิของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคมเบื้องต้นและสา มาร ถใช้
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก การใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างถู กต้อง
เหมาะสม โดยนำไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลาย ซ่ีงดำเนินการต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง 
ทั้งใน กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และ
ปัตตานี  

➢ เผยแพร่ความรู้ เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผ่ าน ส่ือ
นอกบ้าน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ต่างๆ ทั่วประเทศมีความรู้ คว ามเข้ าใจ
เกี ่ยวกับสิทธิผ ู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื ่อให้สามารถใช้บริการ
โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์สาธารณะ 
และอินเทอร์เน็ต ได้อย่างเท่าทัน ถูกต้อง และเหมาะสม สามารถปกป้องสิทธิ
ของตนเองจากการใช้บริการโทรคมนาคม และนำไปเผยแพร่ต่อไปยัง บุคคล
อ่ืนในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง 

7 การสนับสนุนการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ในปี 2563 ได้
ดำเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขยายโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย และลดความ
เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม พ้ืนฐานให้เป็นไปโดยทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น
ธรรมทั้งในมิติเชิงพ้ืนที่และมิติเชิงสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั่วไป ครู 
นักเรียน คนชรา ผู้ป่วย และกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายขอบ พ้ืนที่ชนบทห่างไกลและ
ทุรกันดารรวมทั้งเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนี้  
▪ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงใน

พื ้นที ่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู ่บ้าน โดยจ ัดให้มีบร ิการ Wi-Fi 
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สาธารณะประจำหมู ่บ้าน บร ิการสัญญาณอินเทอร ์เน็ต ความเร ็วสูง ณ โรงเรียน 
บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ศูนย ์บร ิการ  อินเทอร ์เน ็ตสาธารณะ (USO Net) และ ติดตั ้งด้วยตัวขยายความ
ครอบคลุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแบ่งการ ดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 การขยายโครงข่ายและติดต้ังอุปกรณ์1 ปี ใน 2 ส่วน ได้แก่ การจัดให้มีบริการ  
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) และการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ระยะที่ 2 เปิดให้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี
ระยะที่ 3 การส่งมอบอุปกรณ์บริการหลังครบระยะการให้บริการ (60 วัน) ซ่ึงขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ 2 มีความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ ร้อยละ80  

▪ โครงการจัดให้ม ีบร ิการอินเทอร์เน็ตความเร ็วสูงในพื ้นที ่ห่างไกล ( Zone C) 
จำนวน 15,732 หมู ่บ้าน โดยได้จ ัดให้มีบร ิการ Wi-Fi สาธารณะประจำหมู่บ้าน 
บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียน บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต 
สาธารณะ (USO Net) และห้องบริการอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน (USO Wrap) 
โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การจัดหาอุปกรณ์ ติดต้ัง และ
ทดสอบความพร้อมก่อนให้บริการภายใน 300 วัน ระยะที่ 2 เปิดให้บริการต่อเนื่ อง
เป็นเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะที่ 3 ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์บริการหลังครบระยะ
การ ให้บริการ (60 วัน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ 2 มีความก้าวหน้าการ
ดำเนินการโครงการ ร้อยละ 85  

▪ การดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิการพัฒนาทักษะสร้างความรู ้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่สังคม ดิจิทัล ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีเป้าหมายในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน ICT แก่ประชาชนจำนวน ไ ม่
น้อยกว่า 500,000 คน เพ่ือรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล จึงเป็นเหตุผลและ
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาและออกแบบหลักสู ตร
การพัฒนาทักษะสร ้างความรู ้ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิท ัล ในภารกิจ
บริการ โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและออกแบบ หลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างควา มรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย ทั่วถึง
และบร ิการเพื ่อสังคม และระยะที่ 2 การจ ัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะสรา้ง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ สังคมดิจิทัล” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อย
กว่า 500,000 คน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ซ่ึงขณะนี้อยู่ ระหว่างการ
ดำเนินการในระยะที่ 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมตาม
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หลักสูตรและรูปแบบที่ได้รับ จากการศึกษาและออกแบบหลักสูตรได้ต้ังแต่ปี 2564 
เป็นต้นไป 

8. การสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือการพัฒนาและกำกับด ูแลกิจการ
โทรคมนาคม ในปี 2563 ได้สร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ดังนี้  

▪ ความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในการ
ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ และภาคีเครือข่าย   หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน 
กสทช. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการปกครอง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันสารสน เทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือยกระดับการ
ป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยการติดต้ังสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ตาม 
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงการเกิดภัยต่างๆ จำนวน 510 สถานี เพ่ือตรวจวัดสภาพอากาศและ
ปริมาณน้ำฝน และส่งข้อมูลทางไกลแบบ อัตโนมัติ เพ่ือให้เกิดการ เตรี ยมพร้ อม
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยในปี 2563 ได้ 
ดำเน ิน “โครงการติดตั ้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื ่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ 
ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ” ภายใต้บันทึกความร่วมมือ ดังกล่าว
ขณะนี้ได้จัดเริ่มต้ังสถานีโทรมาตรในโครงการบางส่วนแล้ว  

▪ ความร่วมมือกับกรมท่าอากาศยาน เพ่ือการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมในระบบ 5G เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพ่ือศึกษาและส่งเสริมการ
ให้ใช้เทคโนโลยี 5G ในการสร้างระบบนิเวศของสนามบิน อัจฉริยะ (Smart Airport 
Ecosystem) เพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัยมาใช้งานอำนวยความ
สะดวกให้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในสนามบิน เช่น นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
5G มาใช้ควบคุม ป้องกัน บรรเทาผลกระทบจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-
19 และสร้างความเชื่อม่ันในการเดินทางให้ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวและประชาชน  

▪ ความร่วมมือกับการท่อง เที ่ ยวแห่งประเทศไทย เพื ่อสร ้างความเช ื ่อมั่ น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ ไทยให้กับประชาชนและนักท่องเ ท่ียวหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง พร้อม 
ขยายผล โครงการบร ิหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่
เก ี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety & Health 
Administration : SHA) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่ องเที่ยว
และกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดย กสทช. จะร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายในการ  
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ส่งข ้อความสั ้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติของประเทศไทยทุกแห่ง ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพ่ือเผยแพร่ข่าว 
ข่าวสาร สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือนำไปสู่การตระหนักถึงการ ปฏิบัติตนของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย  

▪ ความร่วมมือกับและสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สทค.) และ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ   ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ด์ จำกัด (มหาชน) จัดต้ังศูนย์ประสานงานรักษาความม่ันคง ปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลก เปลี่ยน
ข้อมูลเกี ่ยวกับภัย คุกคามทางไซเบอร ์ของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
เสริมสร้างความม่ันคงแข็งแกร่งในการต่อสู้และรับมือต่อ ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
ด้านโทรคมนาคม มีมาตรฐานในด้านความม่ันคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ ใน ร ะดับ
สากล อีกทั้งยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ และความม่ันใจในการใช้บริกา รของ
ลูกค้าและผู้ใช้งาน โดยกองทุนวิจัยและ พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ได้สนับสนุนทุน
ในการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 

 . การพัฒนากฎระเบียบด้านการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคมท่ีสำคัญ อาทิ  

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ซ่ึงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมให้มีความสอดคล้อง กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ประกอบ กิจการ  
โทรคมนาคม ซ่ึงเป็นการยุบรวมประกาศที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จำนวน 14 ฉบับ ให้ เหลือเพียงฉบับเดียว และรวมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึง เดิมมี 11 แบบ 
เข้าด้วยกัน ให้เหลือเพียงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ ตามที่
กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ในการ
ทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ ที ่อาจเป็นภาระเกินสมควรในการปฏิบัติ สำหรับผู ้รับ
ใบอนุญาต และปรับปรุงกระบวนการขอรับใบอนุญาตและระยะเวลาการอนุญา ตให้  
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
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▪ ประกาศ กสทช. เร ื ่อง หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
สำหรับอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป นการท่ัวไป ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ
เง่ือนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินสำหรั บการใช้
งานเป็น การทั่วไป เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้อากาศยาน
ซ่ึงไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป ในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็น
งานอดิเรก เพื ่อความบันเทิง เพื ่อการกีฬา เพื ่อรายงานเหตุการณ์หร ือ  รายงาน
การจราจร เพ่ือการถ่ายภาพหรือการถ่ายทำ เพ่ือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการ
โทรทัศน์ เพ่ือการวิจัย และพัฒนาหรือเพ่ือการอ่ืน ๆ ประกาศฯ นี้กำหนดให้ 
ผู้ที่มีโดรนเพ่ือใช้งาน มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่
ได้ครอบครองโดรน ผู้ที่มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียน”โดรน” ได้แก่ เจ้าของโดรนและ
ผู้ใช้งาน ทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นำโดรนเข้ามาใช้ในประเทศไทย ผู้ที่นำ 
โดรนเข้ามาใช้ในภารกิจชั่วคราว เช่น นำมาใช้ ถ่ายภาพยนตร์ ใช้ในงานโชว์ และ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานความม่ันคง 
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4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
(สำนักงาน กสทช.) ปฎิบัติงานและภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance ) 
ทั้งนี้การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการทำงานของ
องค์กร โดยมุ่งหวังให้ประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. 
ตลอดจน เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. มีหลักการในการปฏิ บั ติงา นและ
หน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
 จากการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 
2563 ในภาพรวมพบว่าทาง กสทช. ได้กำหนดนโยบาย โครงการการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการปฏิบัติงานและภารกิจเพ่ือนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สาม ารถ
ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้การติดตา มและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นการพิจารณาการปฎิบัติงานภายใต้หลักธรรมาธิบาล 4 ประการ ได้แก่ หลักท่ี 1 การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ หลักท่ี 2 ค่านิยมประชาธิปไตย หลักท่ี 3 ประชารัฐ และหลักท่ี 4 ความรับผิดชอบทางการบริ หาร 
รายละเอียดของการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
หลักท่ี 1: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  

การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม่ (New Public Management) หมายถึง แนวทางหร ือวิธ ีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารงานของภาครัฐ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ 
รวมไปถึงยุทธศาสตร์ในหลายด้านที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 หลัก เพ่ือพิจารณา ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ 
หลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง สำหรับรายละเอียดของการปฎิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ที่บ่งชี้
ถ ึงการปฎิบัติงานด้วยการบร ิหารจ ัดการภาครัฐแนวใหม่ผ ่านหลักสำคัญในการดำเน ินงานที ่กล่าวไป 
รายละเอียดในแต่ละหลักการมีดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพ่ือการดำเนินงานให้เกิดผลคุ้มค่า มาก
ที่สุด โดยเม่ือกล่าวถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประเมินแผนการดำ เนิน งานของ  
กสทช. รายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.1.1 การบริหารจัดการท่ีได้ผลงานท่ีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย  

 ในปี พ.ศ. 2563 กสทช. ได้มีแผนการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญ 5 แผนงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือ 1) การประมูลคลื่นความถี่ 5G 2) การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 
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3500 MHz ล่วงหน้า 3) การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  
4) การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน และ 5) การสร้างความตระหนักรู้เ ก่ีย วกับความ
ปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site)8 
 ดังนั้น หากนำแผนการดำเนินงานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ กสทช. 
ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมพบว่า มีผลการปฎิบัติงานที่ขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ ยุค เศรษฐ กิจ
ดิจิทัล โดยการประมูลคลื่นความถี่ 5G ซ่ึสำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดประมูลคลื่น 5G ใน 4 ย่านความถี่ ได้แก่ 
700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐา นของ
ประเทศ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถทางด้านการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนโอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแพทย์ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือการเกษตร การค้า ขนส่งและบริการ 9

โดยสร ุปผลการประมูลคลื ่นความถี ่ 5G ใน 3 ย่านความถี ่ จำนวน 49 ใบอนุญาต เงินประมูลรวมทั ้งสิ้น 
100,521 ล้านบาท แบ่งเป็นคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต เงินประมูลรวม 51,460 ล้าน
บาท คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต เงินประมูลรวม 37,433 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 26 
GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต เงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท10 
 นอกจากนี้สำนักงาน กสทช. ได้มีแผนในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ล่วงหน้า แต่เนื่องจาก
คลื่นความถี่ 3500 MHz ยังถูกใช้ในกิจการ Microphone ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรียกคืนคลื่น ควา มถี่  
3500 MHz มาจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และนำมาจัดสรรได้ทันภายในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงสัญญา 
จะสิ้นสุดการใช้งานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ดังนั้นทางสำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
จดัทำหลักเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการกำกับดูแล เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูล  
ในปีถัดไป (พ.ศ. 2564)11  
 ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ให้สิทธิ กสทช. ในการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม โดยในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการออกใบอนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ที่ไม่ใช้ภายใต้สัมปทาน) ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือดึงดูดผู้ประกอบการดาวเทียมรายใหม่ พบว่า มี 5 หน่วยงานที่ได้รับการอนุญา ต 
ได้แก่ กองทัพอากาศ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลัย และกองทัพอากาศ โดยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช12 
 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน เป็นแผนการดำเนินงานของ กสทช. ที่ เริ่ม
ตั ้งแต่ป ี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยยังถ ือเป็นแผนการปฎิบัติงานห ลักในปี พ.ศ. 2563 ต่อเน ื ่องมา ของ 

 
8 แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2563 
9 แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2563 
10 ผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G มาจาก https://www.nbtc.go.th/News/Information/40146.aspx 
11  แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2563 
12 สำนักงาน กสทช. ให้การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมคร้ังแรกของประเทศไทย มาจาก https://www.nbtc.go.th/News/Press-
Center/47568.aspx 
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สำนักงาน กสทช. เพ่ือรองรับความต้องการการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหา นครแห่ง
อาเซียน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้ทาง กสทช. ตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าวจึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน
ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563-2564 แบ่งเป็น  
2 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เขตการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 69 เส้นทาง และพ้ืนที่เขตการ ไฟฟ้าส่ วนภู มิภ าค 
จำนวน 3,891 เส้นทาง13  จากการศึกษาผลการดำเนินการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 พบว่า มีการ
ดำเนินการในพ้ืนที่ท่ัวประเทศโดยพ้ืนที่เขตการไฟฟ้นครหลวง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เส้นทาง และ
พ้ืนที่เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 เส้นทาง14 สามารถสรุปได้ว่า กสทช. มีการ
ดำเนินการได้ในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีการดำเนินการจัดสายส่ือสารและการนำสายส่ือสารลงดินตาม
เป้าหมายเพียงบางส่วน 
 นอกจากนี้ทาง กสทช. ยังเล็งเห็นถึงความกังวลของประชาชนที่มีต่อเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่ อนที่
จ ึงได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและผู้ประกอบการ จ ัดสัมมนาสร ้างความร ู้  ความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ จังหวัดลำพูน จังหวัดระนอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site) 
 แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสำ เร็จ 
เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในโครงการต่างๆที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2563 อาทิ การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็จไป
แล้วในบางพ้ืนที่ท่ัวประเทศ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด แสดง
ให้เห็นถึงการควบคุมการดำเนินงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลด้านประสิทธิภาพ  

4.2 หลักประสิทธิผล (Effective) 

 หลักประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวังอย่างเป็นรู ปธรรม
และมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน สะท้อนได้จากคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นสามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู ้ที ่มีส่วนได้เส ีย การทำงานที ่มีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบและมี
มาตรฐาน และการติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) ทาง กสทช. ได้มีการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่สะท้อนการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของ สำ นัก งาน 
กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังรายละเอียดในแต่ละประเด็นต่อไปนี้  

 
13 แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563-2564  
14 ผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 
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4.2.1 ผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานท่ีได้รับ 

 การประมูลคลื่นความถี่ 5G ทาง กสทช. ตระหนักถึงความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากคลื่นควา มถี่  
5G จึงดำเนินการจัดการประมูลคลื่นความถี่ 5G ทั้งหมด 4 ย่านความถี่ ได้แก่ 700 MHz 1800 MHz 2600 
MHz และ 26 GHz โดยในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทาง กสทช. ได้ดำเนินการประมูลเพียง 3 คลื่นความถี่ ได้แก่ 
คลื่นความถี่ 700 MHz คลื่นความถี่ 2600 MHz และคลื่นความถี่ 26 GHz ให้แก่ผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่ 
บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จำกัด (DTN) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  

 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน ทาง กสทช. มีการดำเนินการ ใน พ้ืนที่ ทั่ว
ภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เขตการไฟฟ้านครหลวง และพ้ืนที่เขตการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รายละเอียดดังนี้  
▪ พ้ืนท่ีเขตการไฟฟ้านครหลวง 

ลำดับ โครงการ เส้นทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ผลการดำเนินงาน 

1.  ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าพระธาตุ (ต้ังแต่ถนนหน้า
พระลาน ถึงหน้าทางเข้า  
ม. ธรรมศาสตร์) 

0.900 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563 

2.  โครงการปรับปรุง
ภ ู ม ิ ท ั ศ น ์ ถนน
ข้าวสาร 

ถนนข้าวสาร (ต้ังแต่ถนนตะนาว 
ถึง ถนนจักรพงศ์) 

0.800 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 

3.  บร ิเวณด้านหน้า
สำนักงาน กฟภ. 
สำนักงานใหญ่ 

ถนนงามวงศ์วาน (ต้ังแต่แยกพงษ์
เพชร ถึง ถนนวิภาวดี) 

0.200 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนกันยายน พ.ศ.  2563 

4.  นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ (ต้ังแต่ซอย
ประชาราษร์19 ถึง ท่าน้ำนนทบุรี) 

0.260 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

5.  โ คร งกา ร ร ั ก ษ์
คลองคูเมืองเดิม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ถนนราชินีต้ังแต่สะพานมอญ – 
ปากคลองตลาด 

0.550 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 

ถนนอัษฎางค์ต้ังแต่สะพานมอญ – 
ปากคลองตลาด 

0.600 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 

6.  โครงการรอบพระ
ตำหนัก 
จิตรลดารโหฐาน 

ถนนราชวิถี (ต้ังแต่ถนนพิชัย– 
ถนนสวรรคโลก)  

1.200 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

ถนนสวรรคโลก (ต้ังแต่ถนน 
ราชวิถี– ถนนศรีอยุธยา) 

1.900 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 
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ลำดับ โครงการ เส้นทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ผลการดำเนินงาน 

ถนนศรีอยุธยา (ต้ังแต่ถนนราช
ดำเนินการนอก – ถนนพระราม 5) 

0.800 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

ถนนพระราม 5 (ต้ังแต่ถนน
สุโขทัย– ถนนลูกหลวง) 

0.870 ดำเน ินการแล ้ว เสร ็ จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

ที่มา: สำนักงาน กสทช.  

▪ พ้ืนท่ีเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ลำดับ จังหวัด เส้นทาง ระยะทาง 

(กม.) 
ผลการดำเนินงาน 

1.  ชลบุรี ถนนพัทยาเหนือ 1.000 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

2.  สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนน
ธรรมนูญวิถี 

1.000 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2563 

3.  นครราชสีมา เส้นทางถนนราชดำเนิน 
(LOT1.1) 

1.200 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 

4.  ยะลา สี่แยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถึง 
สามแยกตลาดรถไฟ 

2.500 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2563 

5.  สุโขทัย เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

8.800 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนกรกฏาคม พ.ศ.  2563 

6.  กำแพงเพชร  เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร 

4.000 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2563 

7.  สุราษฎร์ธานี สมุย ถนนเฉวง ต้ังแต่หน้า
ธนาคารกสิกรไทย เฉวง3 ถึง 
สามแยกโรงแรมเฟิร์ส 

3.000 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

8.  พระนครศรีอยุธยา ถนนชีกุน (แยกวัดราช
ประดิษฐาน ถึง แยกเกาะอยุธยา) 

1.700 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

ถนนป่าโทน (แยกเกาะอยุธยา ถึง 
ถนนคลองท่อ) 

1.600 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
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ลำดับ จังหวัด เส้นทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ผลการดำเนินงาน 

ถนนศรีสรรเพ็ชร (ต้ังแต่ถนนอู่
ทอง ถึง ถนนนเรศวร) 

1.300 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

9.  เชียงใหม่ ถนนสุเทพ (ต้ังแต่ ประตูหน้า
คณะแพทย์ศาสตร์ ฝั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง ประตู
หน้าเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

0.260 ดำเน ินการแล้ วเสร ็จ  เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

ที่มา: สำนักงาน กสทช.  

 ถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินแล้ วเสร็จ
ไปเพียงบางส่วนตามแผนการดำเนินงาน แต่สำนักงาน กสทช. ยังคงคอยสำรวจดูแลพ้ืนที่ที่อาจจ ะก่อ ให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ของการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จะเร่งดำเนินการพ้ืนที่ท่ีไม่ได้อยู่ในแผนการจั ด
ระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินในปีถัดไป  

 สำนักงาน กสทช. ยังคงดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประจำปี 2563 อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการ
ดำเนินงานที่ยังคงมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ กสทช. ตามหลักธรรมภิบาลด้านประสิทธิผล  

4.3 หลักการตอบสนอง (Responsive) 

หลักการตอบสนอง (Reponsive) คือ การให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินงานเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ มีส่วนไ ด้
ส่วนเสียตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม โดยผลการปฏิบัติงานข้างต้นสามารถบ่งชี้ความสามารถ ในการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้  

4.3.1 ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

จากแผนการดำเนินงานของ กสทช. ในปี พ.ศ. 2563 กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการ
ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยในปี พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญของ กสทช . 
และสำนักงาน กสทช. ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ กสทช. ทั้งสิ้น 5 ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  

แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

▪ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการประมูล 4 ย่าน
ความถี ่  เพื ่อให้สามารถนำคลื ่น ควา มถ ี ่ไป
ให้บริการ 5G ในประเทศไทยได้ในปี พ.ศ. 2563  

1. ผลการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

▪ การจ ัดประมูลคลื ่นความถี่  5G เมื ่อว ันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  
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แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน 
 ▪ โดยมีผู้ประกอบการแสดงเจตจำนงในกา รเข้า

ร ่วมประมูลทั ้งคลื ่นความถี ่  700 MHz คลื่น
ความถี ่  2600 MHz และคลื ่นความถี่  26GHz 
ยก เว ้ นคล ื ่ น ควา มถ ี ่  1800 MHz ท ี ่ ไ ม ่ มี
ผู้ประกอบการรายใดแสดงเจตจำนงในการขอ
เข้าร่วมประมูล 

▪ การจัดงานแสดงผลการทดลอง/ทดสอบ Use 
Case ต่างๆ สำหรับการใช้งานจริงบนเครือข่าย 
5G ซ่ึงกำหนดระยะเวลาอนุญาต 5 ปี ต้ังแต่ 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถ ึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2567 

▪ การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการปรับปรุงฐา นข้ อ มูล
พ้ืนที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุ ม
จำนวนประชากรของประเทศไทย 

2. การจ ั ด สรรคล ื ่นความถ ี ่ย ่ าน  3500 MHz 
ล่วงหน้า 

▪ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่
ย ่าน 3500 MHz ล่วงหน้าเพื ่อนำมาใช้ในการ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G และจัดทำหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการกำกับดูแล  

2. ผลการจัดสรรคลื ่นความถี ่ย ่าน 3500 MHz 
ล่วงหน้า 

▪ ทางสำนักงาน กสทช. อย ู ่ในระหว่า งก า ร
ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้ อง กับ
การอนุญาตและการกำกับดูแล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับการประมูลในปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 

3. การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วง โคจร
ดาวเทียม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  

▪ ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ กับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2562 ให้ส ิทธิ กสทช. บร ิหารจ ัดการวง
โคจรคดาวเทียม 

3.  ผลการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใ ช้วง
โคจรดาวเทียม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  

▪ ในวันที่ 30 กันยาย พ.ศ. 2563 ทางสำนักงาน 
กสทช. ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ออกใบอนุญาตใช้ส ิทธิในการเข ้าใช ้วงโคจร
ดาวเทียม (ที่ไม่ใช้ภายใต้สัมปทาน)  

▪ ในวันที ่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงา น 
กสทช. ได้จ ัดการประชุมร ับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อ (ร ่าง) ประกาศ กสทช. เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้สิทธิในการ เข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 154 

แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน 
4. การจัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสา ย

ส่ือสารลงดิน  

▪ แผนการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารลงดิน ปี พ .ศ. 
2563 เพื ่อสร ้างความปลอดภัยทั ้งช ีว ิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างทัศนีภา พ
อันสวยงาม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เป็น
การสนับสนุนนโยบายของร ัฐบาลที ่จะทำให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

4. ผลการจัดระเบียบสายส่ือสารและการนำสาย
ส่ือสารลงดิน  

▪ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น
พื ้นที ่ของการ ไฟฟ ้านครหลวง จำนวน 11 
โครงการ/ถนน (จำนวน 23 เส้นทาง) และพ้ืนที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10 โครงการ/
ถนน (จำนวน 27 เส้นทาง) 

5. การจ ั ด สรรคล ื ่นความถ ี ่ย ่ าน  3500 MHz 
ล่วงหน้า 

▪ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่
ย ่าน 3500 MHz ล่วงหน้าเพื ่อนำมาใช้ในการ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G และจัดทำหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการกำกับดูแล  

5. ผลการจัดสรรคลื ่นความถี ่ย ่าน 3500 MHz 
ล่วงหน้า 

▪ ทางสำนักงาน กสทช. อย ู ่ในระหว่า งก า ร
ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้ อง กับ
การอนุญาตและการกำกับดูแล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับการประมูลในปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 

6. การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วง โคจร
ดาวเทียม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  

▪ ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ กับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2562 ให้ส ิทธิ กสทช. บร ิหารจ ัดการวง
โคจรดาวเทียม 

6.  ผลการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใ ช้วง
โคจรดาวเทียม (ท่ีไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  

▪ ในวันที่ 30 กันยาย พ.ศ. 2563 ทางสำนักงาน 
กสทช. ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ออกใบอนุญาตใช้ส ิทธิในการเข ้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม (ที่ไม่ใช้ภายใต้สัมปทาน) 

▪ ในวันที ่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงาน 
กสทช. ได้จัดการประชุมรับฟังควา มคิด เห็น
สาธารณะต่อ (ร ่าง) ประกาศ กสทช. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้สิทธิในการ
เข ้าใช ้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจ ัดชุ ด 
(Package)  

7. การจัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสา ย
ส่ือสารลงดิน  

▪ แผนการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารลงดิน ปี พ .ศ. 
2563 เพื ่อสร ้างความปลอดภัยทั ้งช ีว ิตและ

7. ผลการจัดระเบียบสายส่ือสารและการนำสาย
ส่ือสารลงดิน  

▪ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น
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แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน 
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างทัศนีภา พ
อันสวยงาม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เป็น
การสนับสนุนนโยบายของร ัฐบาลที ่จะทำให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

พื ้นที ่ของการ ไฟฟ ้านครหลวง จำนวน 11 
โครงการ/ถนน (จำนวน 23 เส้นทาง) และพ้ืนที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10 โครงการ/
ถนน (จำนวน 27 เส้นทาง) 

8. การสร้างความตระหนั กร ู ้ เก ี ่ ยวกั บคว าม
ปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือน ท่ี 
(Cell Site) 

▪ เผยแพร่ผลการศึกษาของ ITU ที่ว่าเสาสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เ คีย งที่ ต้ั ง เสา
สัญญาณ ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง  

8. ผลการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ เ ก่ียวกับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ข อ ง เ ส า ส ่ ง ส ั ญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Cell Site) 

▪ ทาง กสทช. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้า งควา ม
ตระหนักร ู ้ เก ี ่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่  โดยบรรยายให้
ความรู้หลักการทำงานของเสาสัญญาณ เกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัย 

ที่มา : แผนปฎิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 แผนการนำสายลงใต้ดิน ปี 2563 (ฉบับรวม) และรายงานผลการดำเนินการนำสายส่ือสาร 
        ลงดิน พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4: เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ปี พ.ศ. 2563  
 
จากตารางที่ 4 พบว่า กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนา คม

สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่สำคัญตามตารางข้างต้น อัน
ได้แก่ การประมูลคลื่น 5G การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)  
เป็นต้น ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนฯ ภายในเวลาที่กำหนดในปี พ.ศ. 2563 ของ 
กสทช. 

จากผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้
ดิน สามารถสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนได้เป็นอย่า งดี อีกทั้ง
ส่งผลให้ทัศนียภาพในเส้นทางที่ มีการดำเนินการจัดสายสื่อสารลงดินสวยงามยิ่งขึ้น และจาการศึกษารวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ รวมถึงเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
พบว่าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสังเกตหลายประเด็น อาทิ ปัญหา
ความซ้ำซ้อนในการมอบหมายการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ปัญหาการผูกขาด ปัญหาเรื่องแหล่ง เ งินทุนที่ ไ ม่
ชัดเจน รวมถึงความไม่ชัดเจนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหากการดำเนินโครงการเกิดความเสียหายขึ้น เป็นต้น  
ซ่ึงประเด็นที่กล่าวมาในข้างต้น ส่งผลเสียต่อความเชื่อม่ันในโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงดินต่อผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและประชาชนบางส่วน ดังน ั ้นเมื ่อว ันที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทาง 
คณะกรรมการ ป.ป.ชจึงได้มีมติให้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อคณะรัฐมนตรี   
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นอกจากนี ้จากการจัดร ับประชุมร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื ่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคม ประจำปี พ.ศ. 2563  พบว่ามีประชาชนมีความกังวลต่อการใช้ประโยชน์และ
การเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ซ่ึงมีความกังวลในหลายเรื่อง เช่น ราคาค่าบริการที่สูงขึ้น ความเสถี ยรและความ
ครอบคลุมของสัญญา ณ 5G โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งกลุ ่ มผู ้ส ูงอาย ุ และความกังวลต่อเสาส่ งส ัญญา ณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site) เช่น การปล่อยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือจากเสาสัญญา ณจะส่ งผล เสี ยต่อ
สุขภาพ ความม่ันคงของการติดต้ังเสาสัญญาณ เป็นต้น ดังนั้นผลปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อความ
เชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อในโครงการหรือภารกิจของ กสทช. เป็นอย่างยิ่ง   

ผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถตอบสนองต่อควา ม
เชื่อม่ันของประชาชนได้เพียงบางโครงการ แต่ในบางโครงการยังไม่สามารถสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน ได้
เนื่องจากทาง กสทช. มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ไม่มีการแจ้งให้
ทราบถึงจุดประสงค์ของการปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้เทคโนโลยี 5G เสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์มือถ ือ (Cell Site) เป็นต้น ดังน ั ้นทาง กสทช . และ สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องยกระดับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการโทรคมนาคม  
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
หลักท่ี 2: ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value)  
 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) คือ หลักการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการ ใช้อำนาจ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฎิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบั ติ และ
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการภาครั ฐและ
บุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติงานภายใต้
หลักค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักความ
เปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค สำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติงานของสำนัก งาน 
กสทช. ที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการปฎิบัติงานด้วยค่านิยมประชาธิปไตยผ่านหลักสำคัญในการดำเนินงานที่กล่าวไป 
รายละเอียดในแต่ละหลักการมีดังต่อไปนี้ 

4.4 หลักภาระความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

  หลักภาระความรับผิดชอบ (Administrative Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยเป็นสิ่งที่ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการต่อสาธารณะและ
มีการจัดวางระบบรายงานความก้าวหน้าและผลลัพธ์ จากการศึกษาแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 
ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถนำมาประเมินด้านภาระรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในกิจกรรมโทรคมนาคม โดยแบ่งกา รดำเนิน งาน
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน และการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาจาก
การใช้บริการโทรคมนาคม สะท้อนการดำเนินที่รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการ คุ้มครอง
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ผู้บริโภคเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญในการกำกับดูแลเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการ
ใช้บริการโทรคมนาคม 

การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. โครงการสร้างความ
ตระหนักรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site) เพ่ือเผยแพร่ผลการศึกษา
ของ ITU ที่ว่าเสาส่งสัญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคีย งที่ ต้ั ง
เสาส่งสัญญาณให้ประชาชนเกิดความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง  

การจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม และดำเนินการจัดการเรื่องร้อ งเรียน
ตามประกาศ กสทช. เร ื ่อง กระบวนการร ับและพิจารณาเร ื ่องร ้องเร ีย นเกี ่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2559  นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้จัดช่องทางให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง โดย
จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายช่องทาง ได้แก่ 1) การ
ร้องเรียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรี 1200 2) การร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข 022790251 FAX  
3) การร ้องเรียนทางอีเมล  tcp.service@nbtc.go.th 4) การร ้องเรียนผ่านเว็บไซต์  http://tcp.nbtc.go.th 
และผู้ร้องเรียนยังสามารถติดตามสถานเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงาน กสทช.   

4.4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การดำเนินงานของ กสทช. ที่สนองรับต่อความรับผิดชอบต่อการบริหารและแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สะท้อนผ่าน ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้
มีบร ิการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั่วถ ึงและบริการเพื ่อสังคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 17 และมาตรา 18 ให้อำนาจคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม (USO) ในการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
มากยิ่งขึ้น โดยโครงการภายใต้ภารกิจดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ี ชายขอบ 
(Zone C+) เป็นโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใน พ้ืนที่ ชาย
ขอบ (Zone C+)   และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห่างไกล (Zone C) เป็น
โครงการที่จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (ZoneC) โดยทั้งสองโครงการมีวัตถุปร ะสง ค์
เพ่ือให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ชายขอบ และ
ในพ้ืนที่ห่างไกล 

โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ สัง คม
ดิจิทัล ในภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม โดยโครงการนี้เป็นโครงการ
สืบเนื่องจากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ ชายขอบ 
(Zone C+) เป็นโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ 

mailto:tcp.service@nbtc.go.th
http://tcp.nbtc.go.th/
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ชายขอบ (Zone C+)   และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ตาม
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 –2564) เพ่ือ
บรรลุการขยายโครงข่ายและครอบคลุมทุกมิติที่จะช่วยลดการ เหลื่อมล้ำและช่องว่างในกา รเข้า ถึงบริ การ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานและข้อมูลสารสนเทศของประชาชน (Digital Divide) และ“แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
สร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล” โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาทั กษะ
ความรู้ด้าน ICT แก่ประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล โดยโครงการนี้สำนักงาน กสทช . ต้อง
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล เพ่ือลดความ 
เหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวตอร์ได้ 

การพัฒนาระบบการให้บริการ USO เพ่ือมิติเชิงสังคม ในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเฉพาะทาง
เพ่ือคนพิการ(ศูนย์บริการ TTRS และ DAISY) ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่สำนักงาน กสทช. ต้ังขึ้น ภายใต้
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. 2555-2559 ของสำนักงาน 
กสทช . เพื ่อส่งเสร ิ มให ้ผ ู ้ พิกา รสา มารถเข้า ถ ึ งการ สื ่อสาร ได ้ง ่ายข ึ ้น  โดยศูนย ์บร ิการ ถ่า ย ท อด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) มีเป้าหมายในการดำเนินการจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนา คม
เฉพาะทางสำหรับผู้พิการจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสา มารถใช้
บริการโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียมกัน และโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโ ยชน์ ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนตาบอด ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม (DAISY) เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาและขยายการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบครบวงจร แก่ผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โครงการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใ นพ้ืนท่ีชนบท 
(Telehealth) (นำร่อง) เป็นโครงการ“นำร่อง” เป็นการน าบริการสาธารณสุขโดยการรักษาพยาบาลผ่าน
ช่องทางสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล หรือในพ้ืนที่ชนบท เสมือนผู้ป่วย
เดินทางไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยตนเอง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยใช้
ประโยชน์จากโครงการโทรคมนาคม  

4.5 หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 

  หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) คือ การปฎิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและน่าเชื่อถือให้กับประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยความ
โปร่งใส จากการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสำนักงานคณะกรรมการป้ อง กันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)  

4.5.1 กระบวนการทำงานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และสามารถชี้ แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย 

  โดยการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช . ประสบความสำเร ็จจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ได้รับคะแนนจากการประเมินสูงถึง 
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97.77 คะแนนและได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส อยู่ อันดับ 1  ของ
กลุ่มหน่วยงานของรัฐอ่ืน 2 ปีซ้อน และจัดอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศจาก 8,303 หน่วยงานของรัฐที่ เข้าร่ วม
ประเมิน แสดงให้เห ็นถึงกระบวนการทำงานของ กสทช . และสำนักงาน กสทช . ในทุกกิจการสามารถ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญที่ดำเนินการอย่างโปร่งใส รายละเอียดดังนี้  
  ทางสำนักงาน กสทช. มีเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. โดยตรง
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนดำเนินการ ข้อมูลการปฏิบัติงาน 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต เป็นต้น เพ่ือเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของ
สำนักงาน กสทช. มีความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด อีกทั้งยังเป็นกา รให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและทันสมัย15  
  นอกจากนี้กองทุน กทปส. สามารถถูกตรวจสอบเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เพ่ือให้เกิดควา มโปร่งใส 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชนชนสามารถตรวจสอบการจัดสรรเ งิน
และผลงานด้านกิจการโทรคมนาคมของกองทุนในปี พ.ศ. 2563 
  ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กสทช. และสำนักงาน กสทช. ถูกประเมินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโดยสำนักงาน ป.ป.ช อยู่ในอันดับที่ 1 เม่ือเทียบกับกลุ่มหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 2 ปีซ้อน ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่า กสทช. และสำนักงาน กสทช. ยังคงมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส อันเนื่องมาจาก มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563 แผน
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำ เนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 และการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนั กงาน 
กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้
กำหนดเอาไว้และยังเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานในกิจการด้านโทรคมนาคม อีกทั้งประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถตรวจสอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ อาทิ การตรวจสอบการ
จัดสรรเงินและผลงานด้านกิจการโทรคมนาคมของกองทุน กทปส. ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้น 

4.5.2 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างท่ัวถึง และข้อมูลมี ความ
ถูกต้อง 

  ในด้านการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมด้านโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.  
ได้ดำเนินการให้บริการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามเป้าหมายและแผนการ
ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 โดยทาง กสทช. มีการประกาศข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโคร งกา รด้าน
โทรคมนาคมที่สำคัญผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงาน กสทช.โดยตรง หรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิ ข่าวการ

 
15 สำนักงาน กสทช. , มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
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ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G ข่าวการเปิดรับเอกสารการประมูลคลื่น
ความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ26GHz16 ข่าวผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G17ข่าวการ
ทดสอบ Chula 5G for REAL18 ข่าวประกาศแผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 256319 อีกทั้งมีการ
เผยแพร่รายงานข้อมูลด้านกิจการโทรคมนาคมนาคมที่สำคัญ อาทิ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 – 2566 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่เป็นปร ะโยชน์และ
สำคัญอย่างมากสำหรับประชาชน เนื่องจากการให้บริการด้านโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้า ง พ้ืน ฐานของ
ประเทศ 
  นอกจากนี้ทางที่ปรึกษา ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เก่ียวกับการดำ เนิน
โครงการด้านโทรคมนาคมของ กสทช. ในปี พ.ศ. 2563  ซ่ึงสามารถสรุปความคิดเห็นในเรื่องของการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ได้เป็นหัวข้อสำคัญดังตารางด้านล่างนี้ 

    

 
   

 
16 สำนักงาน กสทช. , ข่าวประชาสัมพันธ์ เร่ือง เปิดให้รับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 
17 สำนักงาน กสทช. , ข่าวประชาสัมพันธ์ เร่ือง การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G   
18 สำนักงาน กสทช. , ข่าวประชาสัมพันธ์ เร่ือง การทดสอบ Chula 5G for REAL 
19 สำนักงาน กสทช. , ข่าวประชาสัมพันธ์ เร่ือง แผนการนำสายสื่อสารลงดิน ปี 2562 - 2563 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
1. การประมูลคลื่นความถี่ 5G ▪ กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ ์ให้ ควา มร ู ้ ก ับปร ะชา ชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ เก่ียวกับเทคโนโลยี 
5G ในหลากหลายแง่มุมทั้งประโยชน์ ผลกระทบและอ่ืนๆ  

▪ ประชาชนมองว่า เทคโนโลยี 5G สามารถเข้ามาช่วยส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจในประเทศ 

2. การส่งเสริมให้มีโคร งสร้ าง
พ ื ้ น ฐ า น โ ท รค ม นา คม
ร่วมกัน 

▪ กสทช. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่
ถ ูกต้องในการติดตั ้งเสาสัญญาณสื ่อสารกับประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับเสาสัญญาณสื่อสารอย่างทั่วถึง 

3. การสร้างความตระหนักรู้
เก่ียวกับความปลอดภัยของ
เสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  
(Cell Site) 

▪ ประชาชนมองว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆในช่วงวิกฤตโควิด -19 

เป็นมาตรการที่ ดีมาก แต่ยังคงขาดในเรื่องการประชา สั มพัน ธ์
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนผู้สูงอา ยุ ที่ไม่
เข้าใจถึงกระบวนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิช่วยเหลือ 

4. ความคืบหน้ าใ นกา ร จั ด
ระเบียบสายสื่อสาร 

▪ ประชาชนบางส่วนได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดร ะเบี ยบ
สายสื่อสาร เนื่องจากพ้ืนที่ในบางส่วนของจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ เข้า
มาดูแลจัดระเบียบสาย 

▪ กสทช .  ควร จ ะออกกฎหร ื อมา ตร ฐา นท ี ่ ช ั ด เจน ให ้ กั บ
ผู ้ประกอบการสำหร ับการติดตั ้งสายสื ่อสาร หร ือการใช้สาย
สื่อสารร่วมกัน 

5. ความคืบหน้าในการจัดต้ัง
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุก เฉิน
แห่งชาติ  

▪ ประชาชนมองว่าการจัดต้ังเบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉิน แห่งชาติ 
เป็นแนวคิดที่ดี แต่จำเป็นต้องแก้ไขการทำงานที่ต้องประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็ว  

ที่มา: รายงานผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)                                                                          

ตารางท่ี 4:  ตารางสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการดำเนินโครงการด้านโทรคมนาคมของ กสทช. ปี 2563 

  จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า โครงการด้านโทรคมนาคมที่ทาง กสทช. ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
พบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข่าวสารและรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนิน
โครงการ อาทิ การจัดประมูลคลื่น 5G การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันและการจัด ต้ังศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น ถึงแม้ว่าทาง กสทช. และสำนักงาน กสทช. จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หรือช่องทางแอปพลิเคชันอ่ืนๆ แล้วก็ตาม ซ่ึงบ่งชี้ให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์
และการเปิดเผยข้อมูลของ กสทช. ให้แก่ประชาชนรับทราบยังคงไม่ทั่วถึง จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ว่าสำนักงาน กสทช. ควรมีการเพ่ิมมาตรการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ควา ม
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เข้าใจตามช่องทางต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ตามวิทยุชุมชน เสียงตามสาย เป็นต้น เพ่ือ ให้ปร ะชา ชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

4.6  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ มีส่วนไ ด้ส่ วน เสีย ซ่ึงจาก
การศึกษาแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถนำมาประเมิน
ตามหลักนิติธรรมได้ ดังต่อไปนี้  

4.6.1 การใช้อำนาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรในการบริหารงานด้วยความเป นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

ในปี พ.ศ. 2563 ทาง กสทช. ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซ่ึงการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะถือเป็นหลักปฏิบัติที่พึงกระทำตามกฎหมาย โดยเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงควา มคิดเห็น
อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม อาทิ 1) การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมกา รกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่ อร้ อยสาย
สื่อสารสูงสุด 2) การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 3) 
การร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู ้มีส ่วนได้เสียและประชาชนทั ่วไปต่อ  (ร ่าง) ประกาศกสทช. เรื ่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) 4) การรับ
ฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการ ใน
อัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพ่ิมเติม) และ5) การรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
โดยข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนำมาใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจในการออกกฎระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่ มีส่วนไ ด้ส่ วนเสีย ในกา รรั กษา
ผลประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

4.7 หลักความเสมอภาค (Equity) 

หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยต้อง
คำนึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึง สามารถนำมาประเมินหลักความเสมอภาค รายละเอียดดังนี้  
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4.7.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานบนหลักความเสมอภาค 

  การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ทางสำนักงาน มีแผนการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญ20 
ได้แก่ การประมูลคลื ่น 5G การส่งเสร ิมให้มีโครงสร ้างพื้นฐานโทรคมนาคมร ่วมกัน มาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความคืบหน้าในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และความ
คืบหน้าในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และการร่วมมือกับหน่วยงานของภา ครั ฐ ในส่ วนที่
เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 
  นอกจากนี้ทาง กสทช. ยังมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญบนหลักการของ
หลักความเสมอภาค เพ่ือให้เกิดการบริการด้านโทรคมนาคมอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม กล่าวคือเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม โดยทาง กสทช. ได้มีการ
กำหนดนโยบายตามหลักความเสมอภาคหลายนโยบายด้วยกัน อาทิ การประมูลคลื่น 5G นโยบายการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่ท่ัวทุกภูมิภาค มาตรช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็น
ต้น 
  จากการติดตามการดำเนินงานจากการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ กสทช. ในปี พ.ศ. 2563  
พบผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้   

1. การประมูลคล่ืน 5G : คลื่น 5G เป็นคลื่นสัญญาณใหม่ที่ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน 
ด้วยการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยในการสืบหาข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้  5G กับ
เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การผ่าตัดทางไกล รถยนต์ไร้คนขับ ระบบควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น ซ่ึง 5G 
จะเป็นเคร ื ่องมือที่ เข ้ามาเชื ่อมต่อในการทำงาน ช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพ ถือว่าเข้ามาช่วยลดปัญหาระบบหรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ตลอดจนช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด  
ให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐที่สะดวกและรวดเร็ว 

2. การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน ถือเป็นการร่วมมือกันของหลา ยภา คส่ วน 
อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง โดยดำเนินการตา มแผนการจั ด
ระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563-2564 แบ่งเป็นพ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 69 เส้นทาง 
และพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3,891 เส้นทาง21ทั่วประเทศ ถือเป็นกลไลที่นำไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม ตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันจะก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนา คมให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

 
20 สำนักงาน กสทช., ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานในปี 2562  
21 สำนักงาน กสทช., แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563-2564 
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3. มาตรช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เนื่องด้วยการระบาด
ของโควิด-19 ที่ระบาดในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตควา มเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนต้องปฏิบัติงานและเรียนหนังสือจา กที่ พักอาศัย
ผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก รวมถึงปิดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ดังนั้น
สำนักงาน กสทช.และ กสทช. จ ึงมีมาตรการเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในที ่พักอาศัยของ
ประชาชนช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ให้บริการ ดังนี้ 
▪ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GBและปรับเพ่ิมควา มเร็ว

อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ประจำที่ 100 Mbps 
▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (โทรฟรี) 

จำนวน 100 นาที ทุกเครือข่าย 
▪ มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือการจั ดสรร
รายได้เข ้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์ และกิ จการ
โทรคมนาคม  

 จากการศึกษาและการติดตามผลการดำเนินงานจากการกำหนดนโยบายบนหลักความเสมอภาคของ 
กสทช. ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า การกำหนดนโยบายต่างๆ ของ กสทช. มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหลื่ อมล้ำ
และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางโทรคมนาคมซ่ึงต้ังอยู่บนหลักความเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตาม 
ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 อาทิ การประมูลคลื่น 5G การจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงดิน และมาตรการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นต้น ดังนั้นทาง กสทช. จึงควรมี 
การดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

4.8 หลักการมีส่วนร่วมหรือการมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation or Consensus Oriented) 

หลักการมีส่วนร่วม หรือการมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation or Consensus Oriented) หมายถึง การ
ดำเนินงานที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของสาธารณะ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้แ ละทำ
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบผลการปฏิบั ติงาน 
และมีการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในส่วนของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ จากการศึกษาแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 
ของ กสทช. สามารถนำมาประเมินการมีส่วนร่วมหรือการพยายามแสวงหาฉันทามติ ดังต่อไปนี้ 
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4.8.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นในประเด็น
สำคัญ 

 การดำเนินงานของ กสทช. ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นสำคัญสะท้อนผ่านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำประกาศ กสทช . ในประเด็นต่างๆ  
โดยสำนักงาน กสทช. มีการเชิญผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
ถึงแนวทางการดำเนินของกสทช. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี่ได้แก่ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และประชาชน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากิจการด้านโทรคมนาคม โดยการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กสทช. รวมถึงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กสทช. ยัง
มีช่องทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายช่องทางด้วยกัน อาทิ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ นอกจากนี้  
สำนักงาน กสทช. ได้มีการเผยแพร่สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความเห็น พร้อมการตอบรับและแสด งการ
ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ต่อความเห็นต่างๆ ต่อสาธารณะ โดยในปี พ.ศ. 2563 กสทช. ได้มีการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม จำนวน 9 ครั้ง ดังนี้ 

1) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

2) การร ับฟังความคิดเห็นต่อ (ร ่าง) คำสั ่ง กสทช.  เร ื ่อง ห้ามเร ียกเก็บค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการโทรคมนาคมลั กษณะหรื อ
ประเภทเดียวกัน (เพ่ิมเติม)  

3) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียมในลักษณะ
จัดชุด (Package) 

4) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การขอ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพ่ิมเติมจาก
การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต 

5) การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้น สูง
ของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายหลัก 

6) การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนา คมและ
อุปกรณ์ 

7) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง  
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8) การร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร ่าง) ประกาศ กสทช. เร ื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ เพ่ือป้องกันปัญหาการรบกวนกันร ะหว่าง
คลื่นความถี่ 

9) การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด 

 นอกเหนือจากการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียแล้ว 
สำนักงาน กสทช. ยังได้มีการเผยแพร่การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นด้านกิจการโทรคมนาคมบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช .22 จำนวน 12 คร ั ้ง23 โดยเอกสาร
ประกอบมีการแสดงรายละเอียดของผู้แสดงความคิดเห็นประกอบกับความคิดเห็นต่อประเด็นในที่ประชุม และ
ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ (ตามความเห็นของสำนักงาน กสทช.)  รายละเอียดมีดังนี้ 

10) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่า งปร ะกาศ 
กสทช. เร ื ่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั ้นสูงของค่าบร ิการโทรศัพท์เคลื ่อนที่
ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก 

11) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 

12) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ 

13) สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแล
อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้ งานของ
รายการส่งเสริมการขายหลัก 

14) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตให้จัดต้ังหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ 

15) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 

16) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน 

 
22 https://www.nbtc.go.th/ 
23 สำนักงาน กสทช. 
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17) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ เพ่ือป้องกันปัญหาการรบกวนกันร ะหว่าง
คลื่นความถี่ 

18) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

19) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ 

20) สร ุปผลการพิจารณาของ กสทช. ในเร ื ่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที ่ได้ร ับต่อรา่ง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

21) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่
สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ ่งใช ้เทคโนโลยี IMT-2020 
จำนวน 2 ฉบับ 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. เผยแพร่การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เก่ียวข้อ งกับการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านกิจการโทรคมนาคมบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมรายละเอียดการ
แสดงความคิดเห็น โดยที่น่าสนใจคือในบางโครงการมีการแสดงผลการรับฟังความเห็นของสำนักงาน กสทช. 
ต่อความเห็นของผู้เข้าร่วมงานประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบถึงแนวทางในการดำ เนิน งานของ
สำนักงาน กสทช. และความเห็นของสำนักงาน กสทช. ต่อความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการเปิดเผย  

ต่อสาธารณะชน แสดงถึงการมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามความคาดหวังจากผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย ถึงแนว
ทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. 

หลักท่ี 3: ประชารัฐ (Participatory State)  
 หลักประชาร ัฐ (Participatory State) หมายถึง ล ักษณะการดำเน ินงานแบบบรูณาการหรือการ
ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือมุ่งหวังการแก้ปัญหาทางเศรษฐ กิจ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ลดการผูกขาดจากอำนาจด้านเดียว และสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรีและการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม สำหรับการดำเนินงานด้วยหลักประชารัฐ อันประกอบไปด้วย 2 หลักการได้แ ก่ หลักการ
กระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมหรือการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยการทำงานของ กสทช. ที่แสดงให้เห็นการ
ทำงานภายใต้หลักประชารัฐ รายละเอียดดังนี้ 

4.9 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การดำเนินงานผ่านการมอบอำนาจและการ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม  
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ซ่ึงแนวทางในการพิจารณาการทำงานขององค์กรที่มีการกระจายอำนาจที่ดีควรมี 2 ลักษณะคือ 1) การจัดแบ่ง
สายงานกระจายออกตามภาระงานที ่เหมาะสมกับภาระร ับผิดชอบของบุคลากร 2) การกระจายภาระ
รับผิดชอบและอำนาจตัดสินใจสู่ส่วนต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศได้อย่างครอบคลุม เพ่ือให้การดำเนิน
กิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาโครงสร้างสำนักงาน กสทช.24 ซ่ึงจากการศึกษาแผนการ
ดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ กสทช. สามารถนำมาประเมินการกระจายอำนาจ ดังต่อไปนี้  

4.9.1 การกำหนดภาระหน้าท่ี และขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน 

  ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ รวมถึงการแบ่งส่วนงานภายใน  
เพ่ือรับผิดชอบในหน้าที่ที่สำคัญอย่างชัดเจน เพ่ือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน 
ได้แก่ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร สายงานบริหารองค์กร 
สายงานกิจการภูมิภาค และสายงานด้านกิจการโทรคมนาคม  โดยมีสำนักงานภายใต้สายงานทั้งสิ้น 48 สำนัก 
ประกอบด้วยสำนักจำนวน 43 สำนัก สถาบันจำนวน 1 สถาบัน สำนักงาน กสทช. ภาคจำนวน 4 สำนัก   
  จากการศึกษาโครงสร้างสำนักงาน กสทช. พบว่า มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง 

มีการกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงาน โดยการแบ่งสายงานออกเป็น 5 สายงาน และ
จัดต้ังสำนักงานภายใต้สายงานเพ่ือดูแลกิจการที่สำคัญทั้งสิ้น 48 สำนัก 
  นอกจากการแบ่งเป็นสายงานตามโครงสร้างขององค์กร และจัดต้ังสำนักงานเพ่ือกำกับ ดูแลกิจ การ
อย่างชัดเจนแล้ว สำนักงาน กสทช. ยังมีการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ เขตพ้ืนที่ ต่างๆ เพ่ือให้การกำกับ
ดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในภูมิภาคต่างๆ อย่างใกล้ชิด สำนักงาน กสทช. 
จึงมีการจัดต้ังสำนักงาน กสทช. ภาค ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่สำคัญ25 คือ 1) ส่วนกำกับการตรวจสอบ
คลื่นความถี่ 2) ส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ 3) ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ  
4) ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค และ5) งานอำนวยการ นอกจากนี้ ยังมีจัดต้ังสำนักงาน กสทช. เขต26  
เพ่ือรับผิดชอบงานต่างๆ ได้แก่ งานตรวจสอบ งานใบอนุญาต และงานอำนวยการ 
  ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีการแบ่งสายงาน และจัดต้ังสำนักงานดูแลกิจการที่สำคัญ โดยมีการ
กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังมีการจัดต้ัง
สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจในการกำกับดูแลขององค์กร
ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หลักท่ี 4: ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Adminstrative Responsibility) 
  ความร ับผิดชอบทางการบริหาร (Adminstrative Responsibility) หมายถึง การดำเน ินงานดว้ย
จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม ตรงตามความคา ดหวัง
ของสังคม รวมทั้งยึดม่ันในจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ท่ีปฎิบัติหน้าที่ในทุกภาคส่วน 

 
24 บทนำ, โครงสร้างสำนักงาน กสทช. 
25 สำนักงาน กสทช., อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค 
26 สำนักงาน กสทช., อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เขต 
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ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นไปตามแบบแผนที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่สะท้อนความ
รับผิดชอบทางการบริหาร 

4.10 หลักคุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) 

  หลักคุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นใน
จิตใจ อาทิ ความซ่ือสัตย์ ความสามัคคี เป็นต้น จนเกิดจิตสำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี จริยธรรม หมายถึง 
การประพฤติปฎิบัติ การกระทำดี ตามหลักคุณธรรม ทั้งกาย วาจาและใจ ซ่ึงจากการศึกษาแผนการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานของ กสทช. สามารถนำมาประเมินการกระจายอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

4.10.1 การดำเนินงานของกสทช. ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

  การดำเนินงานของ กสทช. ที่เป็นรูปธรรมแสดงถึงความรับผิดชอบทางการบริหารงานต่อการปฏิบั ติ
หน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ซ่ึงสามารถสะท้อนการดำเนินงานของ กสทช. ที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน  

ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในองค์กรไปสู่องค์กรแห่งดิจิทัล ในขณะเดียวกันพนักงานผู้ปฏิบัติ งานและ
บุคลากรในองค์กรยังคงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงา ม โดยทาง 
กสทช. ได้มีเผยแพร่แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงาน กสทช. และรายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี ่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห ็นว่าทาง กสทช. 
เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของสำนักงาน กสทช.   
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเสริมสร้างควา ม
ตระหนักรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลและการนำไปปฎิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้ อง กันการ
ทุจริต 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการกำกับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต 3) เพ่ือสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริต 4) เพ่ือสร้างกลไกการป้องกันยับยั้งการทุจริตและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ5) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆในการสกัดก้ันการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  
 รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมา ณ 
พ.ศ. 2563 ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม โดยทางสำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ดังนี้ 1) การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ เทคโน โลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ เรื่อง ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการปฏิรูปการ
จัดซ้ือจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. 2) การจัดทำคู่มือการใช้งาน ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการปฏิรูปการ
จัดซ้ือจัดจ้งของสำนักงาน กสทช. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร 3) การดำเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ฉบับที่4) และ4) การดำเนินการเสนอให้มีการจัดทำแนว
ปฏิบัติ คู่มือที่เก่ียวข้องการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการกำกับดูแลพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในองค์กรของสำนักงาน กสทช. ให้ผู้ปฎิบัติงานและบุคลากรในองค์กรประพฤติ 

ปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม 
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4.11 สรุปผลการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานขององค์กร กตป. ประจำปี พ.ศ. 
2563 เพื ่อนำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance 
Model) สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากแผนการดำเนินงาน กสทช. จะเห็นได้ว่า กสทช. สามารถนำไปบังคับใช้ได้อย่างสำเร็ จลุ ล่ว งแล ะ
ทันท่วงที เน ื ่องจากสำนักงาน กสทช . สามารถดำเน ินการตามแผนการดำเน ินงานของ กสทช . ดังเห็นใน
โครงการต่างๆ ที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนการดำเนินงาน อาทิ การจัด
ประมูลคลื่นความถี่ 5G การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน การจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงดิน มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือของ
สำนักงาน กสทช.และหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆในด้านกิจการโทรคมนาคม 

หากพิจารณาผลการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. สามารถปฏิบัติ
ตามแผนการดำเน ินงานของ กสทช . เน ื ่องจากผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช . สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน นั่นคือ สร้างประโยชน์  
ตอบสนองต่อความเชื่อม่ันของประชาชน และแก้ปัญหาให้กับประชาชน ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที อาทิ การ
ประมูลคลื่น 5G ที่สามารถเพ่ิมศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
ความสามารถทางด้านการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าสาร การแพทย์ และการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือการเกษตร การค้า ขนส่งและบริการ  

ถึงแม้ว่า ยังมีบางโครงการที่ยังไม่ตอบสนองต่อความเชื่อม่ันของประชาชน อาทิ การจัดระเบียบสาย
สื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็จไปเพียงบางส่วนตามแผนการดำเนินงาน แต่ยังคงมีพ้ืนที่บางส่วนที่
ยงัไม่ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินตามแผนการดำเนินงาน ดังนั้น กสทช. 
จึงควรเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ในปี ถัด ไป 
เพ่ือให้โครงการที่ดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด   

นอกจากนี้ หากพิจารณาบริบทด้านภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. จะเห็นได้ว่า มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโคมนา คม และมีการ
กระจายอำนาจในการกำกับดูแลขององค์กร โดยจะเห็นได้จากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไปยั งแ ต่ละ
หน่วยงานในองค์กร เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จลุล่วงตรงตา ม
เป้าหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส โดยสามารถเห็นได้จากการเปิดเผยคู่มือ 
และมาตรฐานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในกิจการด้านโทรคมนาคม  

ดังนั้นเม่ือพิจารณาแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ กสทช. ในปีพ.ศ. 2563 พบว่า กสทช . 
มีการใช้อำนาจตามแผนแม่บทโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ตรงตามหลักนิติธรรมด้า นกา รใช้
อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ซ่ึงทาง กสทช. ได้มีการพัฒนาแผนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่
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สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ ทางกสทช. ได้มีการดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
ทุกภาคส่วนและประชาชน ต่อแผนการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ อันถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไ ด้เสียทุก
ภาคส่วน ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากิจการด้านโทรคมนาคม โดย
การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ กสทช. รวมถึงการกำหนดแนวทางการในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กสทช. ยังมีช่องทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายช่องทางด้วยกัน อาทิ   
ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล เว็บไซด์ โทรสาร ไปรษณีย์ เป็นต้น 
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5 ผลการประเมินด้านการประมูลคลื่นความถ่ี 5G 

5.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแพทย์ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน การ เกษตร 
การค้า ขนส่ง และบริการ อันเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ รวมถึงการสร้างความ
พร ้อมเพื ่อรองร ับการย้ายฐานการผลิตของประเทศสหร ัฐอเมร ิกา  ญี่ป ุ ่น และจ ีน สำนักงาน กสทช.  
จะดำเนินการประมูล 4 ย่านความถี่ เพ่ือให้สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้บริการในปี 2563 ดังนั้นการประมูล
คลื่นความถี่ 5G จำเป็นต้องได้รับการติดตามกระบวนการและแผนการดำเนินงานอย่างเคร่ งครั ด เพ่ือให้
สามารถประเมินผลถึงแผนการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวของ สำนักงาน กสทช. ว่ามีความสอดคล้องและ
ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น โดยมีตัวอย่างปร ะเ ด็นสำ คัญ  
ในการติดตามและประเมินผล อาทิ การให้บริการคลื่นความถี่ 5G ของผู้รับใบอนุญาต การจัดทำหลักเกณฑ์  
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการกำกับดูแลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรั บการ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G ในอนาคต 

โดยในเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 5G มี 3 ประเด็นสำคัญในการศึกษา ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อม
ก่อนการประมูลคลื่นความถี่ 5G 2. ผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G และ 3. การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี 5G โดยมีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเด็นเพ่ือการประเมินที่ครอบคลุ มและ
เที่ยงตรงตามหลัก CIPP ดังนี้ 

รูปท่ี 5-1: แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็นการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

 

การประเมินผลการท างาน การประมูลคลื่นความถี่  G ของส านักงาน กสทช  เป นการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมและ
การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน

การประเมินบริบท
 Context Evaluation)

1 การประเมินปัจจัยน าเข้า
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการท างาน
 Process Evaluation)

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์
 Product Evaluation)

2 3 4

      ประโยชน์และการเตรียมความพร้อม
➢ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง
➢ความพร้อมด้านความถี ่ความพร้อม

ด้านผู้รับใบอนุญาต

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
➢ มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกจิ
➢ แนวโน้มการเติบโตของ IoT 

ของประเทศไทย

นโยบาย แผน หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
➢ นโยบายและแผนระดับชาต ิอาทิ แผน

ชาติ    ปี การใช้งาน 5G Use Case
➢ กฎหมายเกี่ยวกบัการท าหลักเกณฑ์ฯ

ได้แก่ รัฐธรรมนูญปี  5   และ พ.ร.บ. 
องค์กรฯ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
➢คณะท างานด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน

โทรคมนาคม
➢คณะท างานด้านการอนุญาตประกอบ

กิจการและการอนุญาตใหใ้ช้ทรัพยากร
โทรคมนาคม

ระยะเวลาด าเนินงาน
➢ระยะเวลาในการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการ

ทดลองศึกษา ออกหลักเกณฑ์ และเตรียม
ความพร้อมทั้งกอ่นและหลังการประมูล

ทรัพยากร คลื่นความถี่ ที่ใช้ในการจัดสรร
➢ความเหมาะสมของคลื่นความถี่ที่น ามาใช้
➢คลื่นที่น ามาใช้ประมูล: 700 MHz, 1800 

MHz, 2600 MHz, 26 GHZ

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้งาน
➢การจัดตั้งศนูย์ทดลองทดสอบ 5G
➢การจัดประมูลคลื่นความถี ่5G
➢การจัดประชุมหารือแนวทาง

การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
ด้วยเทคโนโลยี 5G 

➢การประชุมรับฟังความคดิเหน็สาธารณะ
➢การออกประกาศเพื่อก าหนดเกณฑ์

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน 5G 

การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่อง 5G 
➢ส านักงาน กสทช. และธนาคารแหง่

ประเทศไทย ด าเนินการศกึษาความ
พร้อมของอุตสาหกรรมในการน า
เทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย

         ผลการด าเนินการประมูลคลื่นควาวมถี่ 5G 
➢ความสามารถในการจัดสรร

คลื่นความถีต่ามผลการ
ประเมินที่เกิดขึน้

➢ความสามารถในการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมจากการประมลู

➢ความพร้อมของการใช้งานคลื่นความถี ่
รวมถึงคุณภาพมาตรฐานการบให้บริการ
ชองผู้ประกอบการ

ผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
➢มาตรฐานและราคาอุปกรณ์ในการใช้

งานคลื่นความถี ่5G 
➢การก ากับดูแลราคาค่าบริการ 

โปรโมชั่นตา่งๆ 

แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็น การประมูลคลื่นความถี่  G 
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5.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. และคณะทำงาน
ผ่านการประเมินสภาวะแวดล้อม มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับการประเมินที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ประโยชน์และการ
เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย 2) ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจ
ไทย และ 3) นโยบาย แผน หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 5G  

ทั ้งน ี ้ในภาพรวมพบว่าหา กพิจารณาจา กสภาวะแวดล้อมท ั ้ง 3 ประการข้างต้น กล่าวได้ว่ า  
การดำเนินงานด้านการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ของ กสทช. เป นการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อสภาพ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมิติการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการทำหน้าท่ีและทำตามอำนาจของต นเองใน
การเป นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการคล่ืนความถ่ีตามท่ีได้กำหนดไว้ทางกฎหมาย ทั้งนี้รายละเอียดของ
เรื่องที่เก่ียวข้องกับการประเมินสภาวะแวดล้อมแต่ละส่วน นำเสนอรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้  

5.2.1 ประโยชน์และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย  

 
รูปท่ี 5-2: ความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทยและประโยชน์จากการใช้งานโครงข่าย 5G 

ด้วยประโยชน์ในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย ที่จะช่วยขับเคลื่อนการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและพัฒนาโครงสร ้างทางเทคโนโลยีเพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีว ิตของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ 
การแพทย์ การศึกษา การคมนาคมข่นส่ง จึงทำให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่ เพ่ือเตรียมและดำ เนิ นการ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. เป็นเรื่องที่มีความเหมาะควรและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับประโยชน์ในการ
ใช้งานโครงข่าย 5G นั้น มีตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

▪ ภาคอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีผ ู ้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายใน  

ภาคการศึกษา

ภาค
อุตสาหกรรม

ภาคขนส่ง

ภาคการเงิน

ภาค
สาธารณสุข

ความพร้อมในการด าเนินงาน 5G
ของประเทศไทย

ภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่จะได้รับ

ประโยชน์จากการใช้
งาน 5G

การศึกษาจะมี
คุณภาพ เข้าถึง

ง่ายและเท่าเทียม

การใช้งานอุปกรณ์
อัจฉริยะบนโครงข่าย 5G 

เพ่ือเช่ิมโยงข้อมูล
และการผลิต

การใช้งานระบบขนส่งอัจฉริยะที่
มีประสิทธิภาพที่แพร่หลายขึ้น

บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบดิจิทัลที่

รวดเร็ว

บริการสาธารณสุข
ที่ทั่วถึง รวดเร็ว 
และลดค่าใช้จ่าย

องค์ประกอบส าคัญเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี

✓ คลื่นความถีเ่พื่อการให้บริการโครงข่าย โดย
การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ กสทช.

✓ ผู้รับใบอนุญาติ  ผู้ประกอบการ) ที่ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมจุดขยายสัญญาณ

✓  อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ ควรมีมาตรฐาน
เดียวกันและไม่ผูกขาด

✓ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่มีควาวมรู้
ความสามารถในการด าเนินงาน

ตัวอย่าง ประโยชน์จากการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลย ี5G

     :                                        
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การพัฒนาบริการด้านการตรวจวัด การควบคุม และการเชื่อมโยงระบบอัตโนมัตต่ิาง ๆ 
ภายในโรงงานอัจฉริยะ (Connected and Automated Smart Factory) 

▪ ภาคการคมนาคมขนส่ง การขนส่งของประเทศไทยทั ้งทางบก น ้ำ และอากาศได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใช้งานระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
System: ITS) และการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับทุกสิ่ง (Vehicle-to-everything: V2X) 
เพ่ือรองรับการให้บริการต่าง ๆ ของภาคขนส่งได้อย่างแพร่หลาย 

▪ ภาคการเงิน ประเทศไทยมีการพัฒนาและให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ใน
รูปแบบดิจิทัล ตลอดจนประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโครงข่าย 5G 
ที ่มีความรวดเร ็ว ปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูง อีกทั ้ง การทำธุรกรรมออน ไลน์  
มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจำวันของประชาชน 

▪ ภาคสาธารณสุข ประเทศไทยสามารถให้บริการสาธารณสุขดิจิทัล (Digital Healthcare) 
หลากหลายร ูปแบบที ่ท ันสมัยบนโครงข่าย 5 G ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถ ึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ตลอดจนภาคสาธารณสุขของประเทศ
สามารถยกระดับการรักษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล ้ำสมัย โดยใช้ประโยชนจ์าก
ประสิทธิภาพของโครงข่าย 5G 

▪ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยสามารถถูกเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม อีกทั ้งคุณภาพของการ เร ียนการสอน และการฝึกฝนทักษะด ้วยตน เอง  
ถูกยกระดับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับการพิจารณาบริบทด้านความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทยนั้น  จากรายงาน
ผลการศึกษา เรื่องประโยชน์ของประเทศไทย กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G27 ได้เสนอแนวทางการพิจารณา
ความพร้อมต่อประเด็นดังกล่าวออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

▪ ความพร้อมด้านคล่ืนความถ่ี เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานและให้บริการโครงข่ายต่างๆ ตาม
คุณสมบัติ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของทรัพยากรคลื่นที่ มีอยู่ ทั้งนี้การบริหารจัดการ
คลื่นความถี่นั้นนับเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้ามาดำเนินงานเรื่องดังกล่าว ดังนั้น
การเข้าดำเนินกิจกรรมประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ของ กสทช. จึงนับเป นหน่ึงในความจำเป น
ตามอำนาจหน้าท่ีด้วยประการหน่ึงที่นอกเหนือจากเป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 5G ของประเทศไทย 

▪ ความพร้อมด้านผู้รับใบอนุญาต ในส่วนของความพร้อมด้านนี้ เป็นการดำเนินงานของผู้รับ
ใบอนุญาตหร ือผู ้ประกอบการที ่จะทำหน้าที ่ศึกษา พัฒนา และเตร ียมความพร ้อ มการ
ให้บริการคลื่นความถี่ 5G ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายประมูลมาได้อย่างมีคุณภาพเป็น ไปตา ม
ข้อกำหนดของมาตรฐานการให้บร ิการ ทั ้งน ี ้ในส่วนของการเตร ียมความพร ้อมของ

 
27 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
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ผู้ประกอบการที่ผ่านมาจะเป็นการศึกษาการใช้งานคลื่นความถี่แต่ละประเภทในย่านต่างๆ ที่
ต่างกันเพ่ือทดลองข้อดี-ข้อเสีย ของคลื่นแต่ละชนิดก่อนจะหาแนวทางกา ร พัฒนา การส่ง
สัญญาณให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละประเภทมากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ติดตั ้งจ ุดกระจายสัญญาณในบร ิเวณพื ้นที ่ต ่างๆ เพื ่อให้รองรับต่อการใช้งาน 5G อย่าง
ครอบคลุมอีกด้วย และเพ่ือการสร้างความพร้อมในด้านนี้ กสทช. ได้อนุญาตให้ผู้ใ ห้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายต่างๆ อาทิ AIS DTAC TRUE ได้ทดลองใช้และทด สอบ
คล่ืนความถ่ีต่างๆ ตามที่ขออนุญาต เช่น คลื่นย่าน 26 GHz 3500 MHz และ 2600 MHz 
เป็นต้น ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 เพ่ือเตรียมทดลองและทดสอบการใช้งานคล่ืนประ เภทต่ างๆ 
ก่อนจะมีศึกษาและพัฒนาการส่งสัญญาณต่อไป 

▪ ความพร้อมด ้านอุปกรณ์ที ่นำมาใช้งาน ในส่วนนี้ เป ็นการคำนึงการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของอุปกรณ์ในการใช้งานต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งาน 5G ในอนาคตได้
อย่างเพียงพอ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการระมัดร ะวั ง
เรื่องของการผูดขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่งในตลาดอีกด้วย ท้ังน้ี กสทช. 
ได้ดำเนินการในบริบทของการดำเนินงานน้ีโดยใช้การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการพิจารณาตามคุณสมบัติของอุปกรณ์เป นสำคัญมากกว่าการพิจารณา
ถึงแหล่งผลิตหรือผู้ประกอบการรายต่างๆ  

▪ ความพร้อมของบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความพร้อมในส่วนนี้เป็นลักษณะของการ
สร้างระบบนิเวศของ 5G ด้วยการวางรากฐานทางความรู้และทักษะของผู้ใช้งานซ่ึงต้องอาศัย
กรดำเนินงานร่วมกันของหลายภาคส่วนทั้ง กสทช. ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษา
ต่างๆ ด้วย ที่ผ่านมา ในประเด็นความพร้อมของบุคลากร กสทช. เองได้จัดเตรียมการพัฒนา
ทักษะและความรู้ พร้อมสร้างบุคลากรผ่านการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
ด้วยการจัดต้ังศูนย์ทดลองทดสอบ 5G อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาสงขลานครินทร์  เพ่ือต้องการเตรียมความพร้ อมและ
รองรับการให้บริการไป ทั่วประเทศ ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลและอง ค์
ความร ู ้ด ้านเทคโนโลยีระหว่างกัน  อันจะช่วยลดความเหลื ่อมล้ำการเข ้าถึงเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการทดลองทดสอบที่ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ทางไกล 
(Telehealth)28 

ข้อสังเกต: ด้วยประโยชน์ในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย ที่จะช่วยขับเคลื่อนการแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้าน ต่างๆ 
อาทิ การแพทย์ การศึกษา การคมนาคมข่นส่ง ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการคลื่นความถี่

 
28 สำนักงาน กสทช. ร่วม 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต้ังศูนย์ทดลองทดสอบ 5G (https://www.eng.psu.ac.th/inside-staff/news-staff/8-information/1558-3-5g) 
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เพ่ือเตรียมและดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 5G เพ่ือให้ประเทศไทยได้นำคลื่นความถี่ 5G มาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป 

5.2.2 ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทย 

 
รูปท่ี 5-3: ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย  
 

ในปัจจ ุบ ันประเทศไทยกำลังเปลี ่ยนผ่านเข ้าสู ่ย ุคเทคโนโลยีการสื ่อสารไร ้สาย 5G หร ือ 5th 
Generation ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีที ่มีศักยภาพมากกว่าเทคโนโลยีในระบบ 2G 3G หร ือ 4G โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารไร้พรหมแดนทั่วทั้งโลกให้เกิดการรับส่งได้อย่างร วดเร็ว
และกลายเป็นเทคโนโลยีฐานรากรูปแบบใหม่ของการดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสำนักงาน 
กสทช. ได้คาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2578 มูลค่าของเศรษฐกิจไทยจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ 2,319,454 – 5,059,798  
ล้านบาท (คิดเป็น 10.12% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย) และมีภาคอุตสาหกรรม และภาค
โทรคมนาคมเป็นผู้ที่ได้รับระโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี 5G สูงที่สุด ทั้งนี้ในปีประมาณการ ณ์เ ดียว กันหาก
จำแนกภาคอุตสาหกรรมเป็นประเภทธุรกิจต่างๆ จะพบว่าภาคการผลิต จะเกิดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
5G เพ่ือการประกอบการเป็นมูลค่าประมาณ 700,000 – 1,600,000 ล้านบาท และภาคธุรกิจที่จะมีมูลค่า ทาง
เศรษฐกิจเติบโตขึ้นลดหลั่นลงไปได้แก่ ภาคธุรกิจการค้าและการเงิน และภาคโทรคมนาคม 

สำหร ับสาเหตุที่ทำให้เทคโนโลยี 5G สามารถช่วยเพิ ่มโอกาสและการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจ 
เนื่องมาจากเทคโนโลยี 5G ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน โดยตัวอย่าง
ของการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี 5G ในภคธุรกิจต่างๆ เช่น (1) ภาคการผลิต เป็นการประยุกต์นำโครงข่าย 
5G มาใช้กับการทำงานของเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการดำเนินการ อาทิ เครื่องจักร (Machine ) เซ็นเซอร์ 
(Sensor) รวมถึงระบบปฏิบัติงานอัตโนมัติต่างๆ (Automation) ในภาคการผลิต (2) ภาคการเกษตรเป็นการ
นำเทคโนโลยี 5G ไปช่วยในงานวิเคราะห์และวางแผนการทำงานเพื ่อการจัดการทางการเกษตร ( Smart 
Farmimg) (3) ภาคการท่องเที่ยว ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพ่ือดึงดูดและสร้างความประทับใจใหม่

การเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบของเทคโนโลย ี5G ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

                    2578           5G                   
                                                     

          700,000 – 1,600,000            

                                   
              

38,000        
ที่มา: กสทช.

                          (     2578)
                      5G

2.3 – 5            

แนวโน้มการเติบโตของ IOT ของประเทศไทย

จากรายงานเทคโนโลยี Internet of Things และนโยบาย Thailand 4.0 คาดการณ์ว่าใน
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2565 มูลค่าเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หลังจากการน าเทคโนโลยี 
IoT บนโครงข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ โดยมูลค่าเศรษฐกิจจะเติบเติบโตขึ้นใน พ ศ  2565 
อยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านบาท

3,709

7,691

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2561 2562 2563* 2564* 2565*

หน่วย: ล้านบาท

ที่มา: รายงานเทคโนโลยี Internet of Things และนโยบาย Thailand ๔. 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ IoT

2.1 เท่า
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แก่นักท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง อาทิ AR/VR รวมถึง (4) ภาคสาธารณสุ ข ที่จะ
สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับการแพทย์ทางไกล เพ่ือให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านสุขภาพในระยะ
ทางไกล ทั้งนี้หากนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการแพทย์ทางไกล (Telehealth) พบว่าแนวโน้ม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลจากรูปแบบเดิมจะลดลงอย่างน้อย 38,000 ล้านบาท/ปี 

จะเห็นได้ว่าหากเทคโนโลยี 5G สามารถใช้งานได้จริงและครอบคลุมในทุกภาคส่วน จะนำไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของการติดต่อสื่อสารและรูปแบบการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
อย่างมากมายด้วยการลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนิน งาน
ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะบนโครงข่าย 5G  

ข้อสังเกต: กล่าวได้ว่าความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยดังที่ได้อธิบายไป ทำให้เห็น
ว่าการดำเนินงานจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. เป็นการดำเนินงานที่มีความเหมาะควรและเป็น เรื่อง
จำเป็นมากอย่างยิ่ง 

5.2.3 นโยบาย แผน หรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 5G 

 
รูปท่ี 5-4: นโยบาย แผน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 5G 

สำหร ับสถานการณ์ปัจจ ุบ ันด้านหลักเกณฑ์หร ือกฎระเบียบที ่ เก ี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ของ 
ประเทศไทยในระดับชาตินั้นมีการจัดเตรียมนโยบายและแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12 (3) แผนปฏิร ูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และกฎหมาย   
(4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) และ (5) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 1-6 แผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชา ติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2  

นโยบายและแผนระดับชาติ
 National Plan and Policy)

▪ นโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยี 5G 
ในประเทศไทย ประกอบไปด้วยนโยบายและแผนต่างๆ อาทิ

(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ    ปี
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่    
(3) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และกฎหมาย 
(4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 พ.ศ.  5    5 5) 
(5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ.  5    5  ) ในยุทธศาสตร์ที่     

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดท าหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G

▪ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่
5G โดยตรงในการปฏิบัติงานของ กสทช. ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  5   

มาตรา    วรรคสาม
ท่ีมีใจความส าคัญคือ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสทิธิในการเข้าใช้วง

โคจรดาวเทียมอันเป นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน

▪ นโยบายสนับสนุนการใช้งานและการก ากับดูแลเทคโนโลยี 5G
(1) การใช้งาน  G Use Case ยังรองรับการประยุกต์เทคโนโลยีแบบจ ากัด
(2) การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป นส่วนตัว
(3) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน

พระราชบัญญัติที่ส าคัญ

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม พ.ศ.  55  

มาตรา   : เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์การประมลู
มาตรา 28: เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

     :                                   2560
                                             2553                     
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(พ.ศ. 2562–2566) ในยุทธศาสตร์ที่ 1–6 และแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) ในยุทธศาสตร์
การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง 

จะเห็นได้ว่า นโยบายและแผนต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นต่างมุ่งสนับสนุนการใช้งานและประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานโดยตรงของ กสทช. ที่กำหนดให้ กสทช. 
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารจัดการและกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ซ่ึ งถือ
เป็นทรัพยากรของสาธารณะ อย่างไรก็ตามสำหรับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมห ลักเกณฑ์เ พ่ือการ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. นั้นยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่  5G มาก่อน 
เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบันจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์ในการประมูล คลื่น ความถี่
ในครั้งนี้ขึ้นมา โดยเป็นการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ที่เป็นไปภายใต้กฎหมายหลักที่เก่ียวข้องโดยตรงใน 2 ฉบับ ได้แก่  

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ที่กำหนดไว้ว่า 
“รัฐต้องรักษาไว้ซ่ึงคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเ พ่ือใช้ ให้

เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน” 
“การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคง
ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

“รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรับผิดชอบและกำกับการ
ดำเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน 
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็น ป้องกันมิ
ให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิ ดก้ัน
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำ ที่
ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดำเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

2) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 27 ที่กำหนดไว้ว่า 
(1) 29จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนการ
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม และดำเนินการให้

 
29 มาตรา 27 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(2) กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

(3) กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
(4) 30พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมหรือในกิจการวิทยุคมนาคม และ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตเง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 
ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาต
ในส่วนที่เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ กสทช. กำหนดก็ได้ 

(5) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซ่ึงกัน
และกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท 

(6) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และ  
เป็นธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนี ยมการ
อนุญาตดังกล่าว 

(7) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการ
เก่ียวกับการอนุญาตเง่ือนไขหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(8) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตรา
ค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ 

(9) กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงปร ะโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ 

(10) กำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจาย เสี ยง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม 

(11) กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

 
30 มาตรา 27 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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(12) กำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถ ึงและเท่าเทียมกันตาม 
มาตรา 50 

(12/1)31 เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนำมาใช้ปร ะโยชน์ ให้
คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในแผนซ่ึงจัดทำขึ้นตาม (1)  จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือนำ มาจัดสรร
ใหม่ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กสทช. กำหนด  โดยเง่ือนไข ดังกล่า วต้อง
กำหนดวิธีการทดแทน ชดใช้  หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่โ ดย ให้
คำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย 

(13) ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ที่ใช้ใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(14) 32ดำเนินการในฐานะหน่วยงานอำนวยการของรัฐที่ มีอำนาจในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่าง
ประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน รัฐบาล
และหน่วยงานต่างประเทศ ตามที ่อย ู ่ในหน้าที ่และอำนาจของ กสทช. หร ือตามที ่ร ัฐบาล
มอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของรัฐเพ่ือให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการ
เข ้าใช ้วงโคจรดาวเทียมและประสานงานเกี ่ยวกับการบร ิหารคลื ่นความถี ่ท ั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนซ่ึงจัดทำตาม (1)  และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(14/1)33 ดำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ ซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบั ติของชา ติ 
และดำเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน 
ในกรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละ
สิทธิดังกล่าวได้ตามที ่กำหนดในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้
รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผลโดยละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดำเนินการ
ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มีอำนาจกำหนดหลัก เกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดำเนินการที่เก่ียวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญา ตแล้วแต่กร ณี
จะต้องรับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเม่ือหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้ว เหลื อ
เท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
31 มาตรา 27 (12/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
32 มาตรา 27 (14) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราชบัญญัติอง ค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการป ระกอบ กิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ  
   โทรคมนาคม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
33 มาตรา 27 (14/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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(14/2)34 พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน ี ้  โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข 
และค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

(15) วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซ่ึงกันและกัน 
(16) ติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม 
(17) กำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล
เป็นการขัดขวางเสร ีภาพในการร ับรู ้ข ้อมูลข ่าวสารหร ือปิดกั ้นการได้ร ับข ้อมูลข ่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน 

(18) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่
เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทำหน้าที่จัดทำ
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

(19) ระเบียบหรือประกาศตามมาตรา 58 
(20) อนุมัติงบประมาณรายจ ่ายของสำนักงาน  กสทช. รวมทั ้งเง ินที ่จะจ ัดสรรเข ้ากองทุนตาม 

มาตรา 52 
(21) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

เสนอตามมาตรา 55 
(22) ข้อมูลและร่วมดำเนินการในการเจรจาหรือทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทย

กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในเรื่องที่ เก่ียวกับการบริหา รคลื่น ควา มถี่  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(22/1)35 ให้ข้อมูลที่เก่ียวกับการดำเนินการของ กสทช. และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.   
ทั้งนี้ในส่วนที่เก่ียวกับดิจิทัลตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ร้องขอเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(23) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ เก่ี ยวข้ อง
กับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำเนินการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคลื่นความถี่ กิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(24) ออกระเบียบ ประกาศ  หรือคำสั่งอันเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. 

 
34 มาตรา 27 (14/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
35 มาตรา 27   (22/1)   เพิ่มโดยพระราชบัญญั ติอง ค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับ การป ระกอบ กิจการ  วิทยุกระจายเสีย ง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ  
    โทรคมนาคม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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(25) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน    
   การกำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อหรือการครอบงำตาม (17) ให้ กสทช. รับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 การใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกร ะจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้ 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กสทช. ต้องดำเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคง
ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ทั้งต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเ กิน
ความจำเป็นป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภา พ
ในการรับรู้หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชนและป้องกัน มิให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมถึงป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่ ตลอดทั้งการกำหนดสัดส่วนขั้น ต่ำที่
ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดำเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคห้า มิให้ถือว่าเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรั ฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

มาตรา 27/136 กำหนดไว้ว่า 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าการดำเนินงานของ กสทช. สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

ในการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ กสทช. จำนวนเท่าๆ กัน เป็นกรรมการ 

คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
 มาตรา 28 กำหนดไว้ว่า 
 ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพ่ือนำความคิด เห็นที่
ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่ง เก่ียวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและเก่ี ยว ข้อ ง กับการ

 
36 มาตรา 27/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอง ค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับ ที่  2 )   
   พ.ศ. 2560 
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แข่งขันในการประกอบกิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องให้ข้อมูลเก่ียว กับควา ม
เป็นมา เหตุผล ความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญเก่ียวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนประเ ด็นที่
ต้องการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้  ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณี
มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่า
ระยะเวลาที่กำหนดได้    
 ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็นที่ไ ด้รับมติ
หรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการดำ เนินการ
ต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. 

ข้อสังเกต: จะเห็นได้ว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G นั้น ต้องเป็นการกำหนด
หลักเกณฑ์ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการจัดสรรเพ่ือการใช้งานทรั พยการ
อย่างคุ ้มค่าที ่ส ุด โดยมีกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับการดำเน ินงานโดยตรงใน 2 ส่วน คือ ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 60 วรรคสาม และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 27 มาตรา 27/1 และมาตรา 28 โดยในการดำเนินงานของ กสทช. ต้องเป็นไปเพ่ือส่ วนรวม
และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้หากมีปัญหาว่า การดำเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปตามนโยบายหรือแผนระดับชาติด้านดิจิทัลหรือไม่ ได้กำหนดให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม เพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด 
 จากข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวจึงทำให้การดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นควา มถี่  
5G ของสำนักงาน กสทช. ต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด ครอบครอบมากที่สุด ทั้งนี้พบว่าจากรายงานผลการศึกษา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการประมูลคลื่นความถี่ (16 กุมภาพันธ์ 2563)37 ได้มีข้อซักถามถึ งความ
สอดคล้องของหลักเกณฑ์การประมูลกับลักษณะของกฎหมายที่กล่าวไปข้างต้นกับทางสำนักงาน กสทช. และ
ได้รับการชี้แจงว่า การจัดทำหลักเกณฑ์ฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 
นอกจากนี้ผู้ประมูลยังจำเป็นต้องเสนอแผนความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และต้องดำเนินการให้ เป็ นไปตา ม
หลักเกณฑ์การให้บริการประชาชนและสาธารณะ ตลอดจนในหลักเกณฑ์การประมูลได้กำหนดเกณฑ์รา คาขั้น
สูงไว ้ร ่วมด้วย เพื ่อป้องกันการผูกขาดการใช้คลื ่นความถี ่  รวมถึงการกำหนด มาตรฐานอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานสากลที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ก าหนด โดยไม่ก าหนดมาตรฐานอุปกร ณ์อย่าง
เจาะจง เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย 
 

 
37 เร่ือง ประโยชน์ของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G โดยคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
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5.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. และคณะทำงาน
ผ่านการประเมินในหัวข้อปัจจัยนำเข้า มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับการประเมินที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
ของผู้เก่ียวข้อง 2) ระยะเวลาในการดำเนินการ และ 3) คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการประมูล  ทั้งนี้ในภาพรวม
พบว่าหากพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทั้ ง 3 ประการข้างต้น กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของ กสทช. ใน
ประเด็นการประมูลคล่ืนความถ่ีท้ังในส่วนของการเตรียมความพร้อม และการจัดประมูลคล่ืนความ ถ่ี น้ัน
เป นการดำเนินงานท่ีคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป นอย่างมาก ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ทดลอง และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเป นการเตรียม
ความพร้อมของการดำเนินงานท่ีเริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วง พ.ศ. 2561 เรื่อยมา ท้ังยังเป นการบริหารจัดการคล่ืน
ความถ่ีซ่ึงเป นทรัพยากรของชาติเพ่ือมุ่งสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ด้วยจัดสรรคลื่นความถี่
ที่มีอยู่และเหมาะสมต่อการใช้งาน 5G ออกสู่การประมูลอย่างครบครัน ทั้งนี้รายละเอียดของเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
การประเมินปัจจัยนำเข้าแต่ละส่วน นำเสนอรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้  

 
รูปท่ี 5-5: การประเมินปัจจัยนำเข้า ในประเด็นการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

5.3.1 การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 

การดำเนินงานของ กสทช. ในประเด็นการประมูลคลื่นความถี่ 5G ได้รับการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชน
และภาคการศึกษาในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้หรือบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี ตลอดจนในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่ วน ไ ด้ส่ วน เสียที่ มี ต่อ
หลักเกณฑ์ในการประมูลคลื ่นความถี ่ 5G เพื ่อให้เป ็นไปตามกฎหมายนั ้นก็ได้ร ับการมีส ่วนร ่วมทั ้งจาก
ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน กล่าวได้ว่าในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องน้ัน กสทช. ดำเนิน
กิจกรรมส่วนน้ีได้อย่างครบถ้วนและเป นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

สำหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดำเนินงานประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. นั้น กสทช. ได้เตรียม
ความพร้อมและการมีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโดยตรง สำนักงาน กสทช.ได้แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G โดยมีคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 789/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561  

จาก พ ร บ  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ ศ       
มาตรา 28 ได้ก าหนดให้ กสทช. ต้องด าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะก่อนการจะด าเนินโครงการใดๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อส่วนรวม

ในประเด็นการประมูลคลื่นความถ่ี 5Gการประเมินปัจจัยน าเข้า:

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การประเมินปัจจัยน าเข้า ในประเด็นการประมูลคลืน่ความถี่ 5G: การประเมินปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) ระยะเวลาในการด าเนินงาน และ 3) คลื่นความถี่

ระยะเวลาในการด าเนินงานของการประมูลคล่ืนความถี่ 5G
เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลา ว่ามีความ
เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อมหรือการด าเนินงานใน

หรือไม่อย่างไร 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ในด้านของคลื่นความถี่ท่ีน ามาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 
5G ของ กสทช. เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ

น าคลื่นประเภทต่างๆ ที่น ามาใช้เพ่ือจัดประมูล 5G

คลื่นความถี่ที่ใช้ในการประมูล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง:
▪ คณะท างานของ กสทช.
▪ ภาคประชาชน
▪ ผู้ประกอบการ
▪ ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ 
   ท่ีเกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการด าเนินงาน คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการประมูล (ในวันที่ 16 ก พ  2563)

1 2 3

2561 2562 2563

ทดลองใช้งานคลื่นความถี่

คณะท างานเตรียมการ ก าหนดหลักเกณฑ์

จัดประมูลคลื่น

700 MHZ 1800 MHZ 2600 MHZ 26 GHZ

คล่ืนความถี่ 
ใบอนุญาต

2*5 MHz 2*5 MHz 10 MHz 100 MHz

จ านวใบอนุญาต 3 ใบ 7 ใบ 19 ใบ 27 ใบ

ราคา ใบอนุญาต 8,792 
ล้านบาท

12,486
ล้านบาท

1,862 
ล้านบาท

300
ล้านบาท

ที่มา: ประมูล 5G, https://droidsans.com/5g-auction-thailand-readiness/
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เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G38 ขึ้นมาเพ่ือกำหนดคณะทำงาน ทั้งนี้
คณะทำงานประกอบไปด้วย 1) คณะทำงานด้านคล่ืนความถ่ีและมาตรฐานโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบ
คณะทำงาน ได้แก่ ผอ. สำนักบร ิหารคลื ่นความถี่  (ห ัวหน้าคณะทำงาน)  ผู ้แทนสำนักงาน กสทช. (ฝ่าย
เลขานุการ) ผู้ทำงาน ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้แทนสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจใน
การ (1) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการใช้คลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 
5G (2) จ ัดให้มีการทดลองทดสอบ เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่ นความถี ่ร ่วมกัน (sharing and 
compatibility study) ระหว่างเทคโนโลยี 5G และกิจการวิทย ุคมนาคมอื ่นๆ ในประเทศไทย  (3) เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ตามความเหมาะสม เพ่ือรับ
ฟังความเห็นประกอบการดำเน ินงาน  และ (4) ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ เลขาธิการ กสทช. มอบหมา ย   
(2) คณะทำงานด้านการอนุญาตประกอบกิจการและการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม 

ข้อสังเกต: จะเห็นได้ว่าการกำหนดคณะทำงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่ วนเสีย
กับการประมูลคลื่นความถี่ 5G ได้เข้ามามีส่วนในการทำงาน นอกจากนี้ในส่วนของการจัดทำหลั กเกณฑ์การ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G นั้น ยังได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 โดยเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ/สถานศึกษา และภาคประชาชน ร่วมแสดงความคิด เห็น ต่อ  
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่
สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz39 ภายใต้ประเด็นสำคัญ 3 หมวด ได้แก่ 1) ความ
เหมาะสมของขนาดคลื่นความถี่ 2) ความเหมาะสมของราคาขั้นต่ำ (Reverse Price) และ 3) ความเหมาะสม
ของเพดานการถือครองคลื่นความถี่  

5.3.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ 
สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดการดำเนินกิจกรรมประมูลคลื่นความถี่ 5G นั้น เป็นการ

ดำเนินงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาต้ังแต่ พ.ศ. 2561 ที่เป็นการดำเนินงานในส่วนของการแต่งต้ังคณะทำ งาน 
การทดลองใช้คลื่นความถี่ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นปีเดียวกับการเปิดให้รับฟังความคิด เห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลฯ ก่อนจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2562 จากนั้น 2 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศเชิญชวนผู้เข้าร่วมประมูลรายต่างๆ และเปิดให้ยื่น
คำขอในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะนำไปสู่การประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการให้บริการ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการดำเนินงานของการจัดประมูลคลื่นควา มถี่  
5G นั้นมีระยะเวลาโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ปี โดยในระยะ 1-2 ปีแรก เป็นการจัดต้ังคณะทำงาน การทดลอง
ทดสอบการใช้งาน และการออกหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประมูล ก่อนจะนำไปสู่การจัดการประมูลและเปิด
ให้บริการในปีที่สาม (พ.ศ. 2563) หากพิจารณาตามการดำเนินงานตามแผนงานที่ กสทช. ต้องเร่งให้เกิดการใช้
งานโครงข่าย 5G เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงาน

 
38 https://www.nbtc.go.th/คณะทำงานเตรียมการ-5G/34322.aspx 
39 www.nbtc.go.th/getattachment/Information/ผลการรับฟังความคิดเห็น/39785/สรุปการรับฟังความคิดเห็น_ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอ.pdf.aspx 
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ตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทำให้เกิดการประมูลและใช้งานคลื่นความถี่ในระยะเวลา 3 ปี เป็นการ
ดำเนินงานที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการพัฒนาประเทศ  

ข้อสังเกต : จากความเห็นของคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื ่อสาร และการ
โทรคมนาคม วุฒิสภา ในรายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประโยชน์ของประเทศไทย
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานเพ่ือผลัดเปลี่ยนเทคโนโลยี ฐานร ากไปสู่
เทคโนโลยี 5G นั้นอาจเป็นการดำเนินงานที่รวดเร็วมากจนเกินความจำเป็นเนื่องจากการใช้งานโครงข่าย 5G 
นั้นมีความเหมาะสมในการผลักดันและใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากว่าจำเป็นต่อการใช้งานระดับบุ คลที่ จะ
ได้รับประโยชน์เพียงการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น ซ่ึงคุณลักษณะของการรับส่งข้อมูลดังกล่าวก็ยังคงเป็นลั กษณะที่
สามารถใช้งานโครงข่าย 4G ของเดิมได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ซ่ึงจะต่างไปจากคุณลักษณะใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 

5.3.3 คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการประมูล   

สำหรับคลื่นความถี่ที่นำมาใช้เพ่ือการประมูลคลื่นความถี่ 5G เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
ประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz 26 GHz  

 
700 MHZ 1800 MHZ 2600 MHZ 26 GHZ 

คลื่นความถี่/
ใบอนุญาต 

2*5 MHz 2*5 MHz 10 MHz 100 MHz 

จำนวนใบอนุญาต 3 ใบ 7 ใบ 19 ใบ 27 ใบ 

ราคา/ใบอนุญาต 8,792  
ล้านบาท 

12,486 
ล้านบาท 

1,862  
ล้านบาท 

300 
ล้านบาท 

รูปท่ี 5-6: คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการประมูล 
โดยหากพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำคลื่นดังกล่าวมาใช้เพ่ือการประมูลนั้นพบว่า ลักษณะของ

คลื่นที่นำออกประมูลนั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันก็สามารถใช้งานกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับคลื่นนั้นๆ อาทิ คลื่น 26 GHZ ที่มีแบนวิดธ์กว้าง ให้ความเร็วสูง แต่ความครอบคลุม 
(Coverage) ที่แคบลง ไม่สามารถส่งสัญญาณทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดีนัก ตลอดจนไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่รองรับการใช้งานคลื่นย่านนี้ จึงทำให้คลื่นย่านนี้มุ่งไปที่การใช้ งานในภาคอุตสาหกรรมหรือการทำงา นของ
หุ่นยนต์  ในขณะที่คลื่น 2600 MHz ซ่ึงมีคุณสมบัติคล้ายกับคลื่น 3500 MHz คือ คลื่นที่แบนวิดธ์น้อยกว่าย่าน 
26 GHz แต่มีความครอบคลุมที่กว้างขึ้น ตลอดจนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับการใช้งานคลื่นย่านดังกล่าวนี้  
นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้กับภาคอุตสาหกรรมในส่วนของการขับเคลื่อนยานยนต์ไร้คนขับเข้าไปในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยของบริษัท SCG อีกด้วย 
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ข้อสังเกต: จะเห็นได้ว่าการใช้งานคลื่นความถี่ 5G ดังกล่าวนั้นนับว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์อย่า งมากทั้ งต่อ
ผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามในเชิงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อจากนี้ไปคือ การ
ชักชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่การใช้งานโครงข่าย 5G ของอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะเรื่องของความพร้อม
และการตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีฐานรากของแต่ละโรงงานหรือบริษัทก็ย่อมแตก ต่างและมี
ความเสี่ยงแตกต่างกันออกไป 

5.4 การประเมินกระบวนการ 

จากการศึกษาประเด็นเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. สามารถนำมาประเมินกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้  

5.4.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G 

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 

▪ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G 
▪ การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G 
▪ การจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G 
▪ การออกประกาศเพ่ือกำหนดเกณฑ์อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) 

โดยการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือ  
ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้การขับเคลื่ อนเทคโนโลยี 5G สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีปร ะสิ ทธิ ภา พและ
ประสิทธิผลสูงสุดตามกรอบเป้าหมายที่ทางสำนักงาน กสทช. ได้วางไว้ โดยมีรายละเอียดของการดำ เนิน งาน 
ดังนี้ 

จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ ตามแผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่
สากลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) และการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีท้ัง ส้ิน 2 ย่าน ได้แก่ 
การเรียกคืนคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz จากผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล และการ
เรียกคืนคล่ืนความถ่ีย่าน 2600 MHz ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ คุ้มค่าหรือนำมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่าย่ิงขึ้นจากผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต ทาง กสทช. มีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมควา มพร้อมในการ
กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband) โดยวิธีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประมูลคลื่นความถี่ 5G ที่จะใช้งานเพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุคเทคโนโลยี 5G 

นอกจากนี้ กสทช. ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสิน ค้า 
อาคารสำนักงาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G และมีการให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่าง TRUE AIS 
DTAC และ TOT ได้เข้าไปทดลองทดสอบ 5G ตามพ้ืนที่ท่ีทาง กสทช. ได้กำหนดเอาไว้ อีกทั้งการจัดต้ังศูนย์
ทดสอบ 5G เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยี 5G 

อีกทั้ง ก่อนการประมูลคลื่นความถี่ 5G ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช .  
ได้จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G โดยเป็นการหารือเพ่ือเตรี ยมควา ม
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พร้อมในการประมูลคลื ่นความถี ่  5G ที ่จะถึงน ี ้ เพื ่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีที ่ผู ้ประกอบการ
โทรคมนาคมได้รับไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถทัดเทียมแก่อุตสาหกรรมในต่างประเทศได้ รวมถึงร่วม
หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิ เศษภาค
ตะวันออก (EEC)  

ยิ่งไปกว่านั้น กสทช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลอุปกรณ์ IoT (Internet of Things)  
ในไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2563 ก่อนการประมูลคลื่นความภี่ 5G เพ่ือรองรับการลงทุน และเตรียมเลข

หมาย IoT สำหรับจัดสรรจำนวน 8,000 ล้านเลขหมาย พร้อมแก้ประกาศข้อม ูลโทรคมนาคม ใ ห้
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถนำข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนไปต่อยอดสร้างบริการได้ ควบคู่กับการ
ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงดีอีเอสในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดูแลความปลอดภัยทางไซ เบอร์ ตา ม
กฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น และต่อมาเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้จัดประมูลคล่ืน
ความถ่ี 5G โดยคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz 
และคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ซ่ึงรัฐบาลประมูลให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไปท้ัง ส้ิน 
48 ใบอนุญาต รวมเป นรายได้ท้ังส้ิน 100,521 ล้านบาท40 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเทคโนโลยี 5G มาอย่างต่อเนื่อง  
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานและผู้ที่ เก่ียวข้อง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพ่ือนำมาจัดสรรในการประมูลคลื่นความถี่ 5G นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้จัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย 5G หรือแม้กระทั่งออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือ
กำกับดูแลอุปกรณ์ IoT ซ่ึงการดำเนินงานทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุ ล่ว งตา ม
กรอบเวลา   

5.4.2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี 5G 

  ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G สำนักงาน กสทช. และธนาคารแห่งประ เทศไทยไ ด้
ดำเนินการศึกษาเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดย 
ได้ดำเนินการศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในการศึกษาและจัดทำผลงานวิชาการร่วมกัน เพ่ือให้เป นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการในการกำหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการใช้งาน 5G ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย
ต่อไป โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ สื่อ
บันเทิง การผลิต สาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ และมีการสัมภาษณ์และ

 
40 กรุงเทพธุรกิจ, ประมูล 5G จบแล้ว รัฐกวาด 100,521 ล้านบาท 
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สำรวจความเห็นของผู้ประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมบริการ 5G41 โดยได้นำเสนอในหัวข้อ ต่างๆ 
ดังนี้  

▪ 5G ในภาพรวม ซ่ึงมีการนำเสนอกรณีศึกษาการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในต่างประเทศ  
▪ สถานการณ์ปัจจุบันและ ความพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย  
▪ ผลการศึกษา: ความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในแต่ละอุตสาหกรรม  
▪ ผลการศึกษา: ความเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศ

ไทย 
▪ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการส่งเสริมบริการ 5G ในอุตสาหกรรม 

ที่เหมาะสมตามปัจจัยที่ใช้ใน การศึกษาคือ ความพร้อม ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และแนวโน้ม
ความต้องการใช้งานในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing ) พบว่า 
ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์แก่ อุตสาหกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี 5G มากนัก นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความกังวล
เกี ่ยวกับผลกระทบของการนำเทคโนโลยี  5G มาใช ้งาน จะส่งผลกระทบให้ค่าบริการสูงขึ ้น 42 ดังนั้น 
สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน และสำนักงาน กสทช . 
ควรกำกับดูแลค่าบริการให้มีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการศึกษาความพร้อมของการรองรับเทคโนโลยี 5G  
ในอุตสาหกรรมต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปผลเก่ียวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนยั งไ ม่
ทราบข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น และมีความกังวลเรื่องค่าบริการที่อาจถูกเรียกเก็บสูงขึ้น ดังนั้น
สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ให้แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแลค่าบริการให้มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  

 
41 การดำเนินการด้านวิชาการระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน กสทช., ความพร้อมของอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย 
42 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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5.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

5.5.1 ผลการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

รูปท่ี 5-7: ผลการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ทั้งสิ้น 3 คลื่น
ความถี่ เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ตัวแทนจาก AIS บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
(TUC) ตัวแทนจาก TRUE บร ิษัท ดีแทค ไตรเน ็ต จำกัด (DTN) ตัวแทนจาก DTAC บร ิษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยการประมูลคล่ืนความถ่ี 
5G ครั้งน้ี กสทช. ได้จัดการประมูลคล่ืนความถ่ีท้ัง ส้ิน 3 คล่ืนความถ่ี ได้แก่ คลื่นความถี่ 700MHz  คลื่น
ความถี่ 1800MHz คลื่นความถี่ 2600MHz และคลื่นความถี่ 26GHz (26000MHz) โดยมีผู้แสดงเจตจำน งใน
การเข้าร่วมประมูลทั้งคลื่นความถี่ 700MHz คลื่นความถี่ 2600MHz และคลื่นความถี่ 26GHz เม่ือการประมูล
เสร็จสิ้น สามารถสรุปผลการประมูลคลื่นได้ดังต่อไปนี้ 

▪ คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 51,460 ล้านบาท: CAT ได้รับ 2 ใบอนุญาต 
และ AWN ได้รับ 1 ใบอนุญาต 

▪ คลื ่นความถี ่  2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 37,434 ล้านบาท : AWN ได้ร ับ 10 
ใบอนุญาต และ TUC ได้รับ 9 ใบอนุญาต 

▪ คลื ่นความถี ่  26 GHz จำนวน 26 ใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 11,627 ล้านบาท : AWN ได้ร ับ 12 
ใบอนุญาต TUC ได้รับ 8 ใบอนุญาต TOT ได้รับ 4 ใบอนุญาต และ DTN ได้รับ 2 ใบอนุญาต 
ดังนั้น จากผลการประมูลคลื่นความถี่ 5G ข้างต้น ส่งผลให้ AIS ถือครองคล่ืนความถ่ีจากการประมู ล 

5G ครั้งน้ีท้ังส้ิน 3 คล่ืนความถ่ี ประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ 700MHz คลื่นความถี่ 2600MHz และคลื่น
ความถี ่  26GHz ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกว่า 42,060 ล้านบาท ในขณะที่ CAT ถือครองคลื ่นความถ่ี 
700MHz เพียงคล่ืนความถ่ีเดียวจากการประมูล 5G ครั้งนี้ ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกว่า 34,306 ล้านบาท  
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สำหรับ TRUE ถือครองคล่ืนความถ่ีจากการประมูล 5G ครั้งน้ีท้ังส้ิน 2 คล่ืนความถ่ี ได้แก่ คล่ืน
ความถ่ี 2600MHz และคล่ืนความถ่ี 26GHz ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกว่า 21,450 ล้านบาท ด้าน TOT ถือ
ครองคล่ืนความถ่ี 26GHz เพียงคล่ืนความถ่ีเดียวจากการประมูล 5G ครั้งนี้ ด้วยมูลค่ากา รประมูลรวม
กว่า 1,795 ล้านบาท และ DTAC ถือครองคลื่นความถี่ 26GHz เพียงคลื่นความถี่เดียวจากการประมูล 5G ครั้ง
นี้ ด้วยมูลค่าการประมูลรวมกว่า 910 ล้านบาท 

โดยคิดเป นรายได้จากการประมูลครั้งน้ีท้ังส้ิน 100,521 ล้านบาท แบ่งเป็นคลื่นความถี่ 700MHz มี
เงินประมูลรวม 51,460 ล้านบาท คลื่นความถี่ 2600MHz มีเงินประมูลรวม 37,434 ล้านบาท และคลื่นความถี่  
26GHz มีเงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เม่ือนำราคาคลื่นความถี่ 5G ในประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศทั่วโลก พบว่า ราคา
คล่ืนความถ่ี 5G ท่ีใช้ในการประมูลมีความเหมาะสม ไม่สูงเกินไป โดยราคาคลื่นความถี่ 5G ของประเทศไทย
อยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่ราคคลื่นความถี่ 5G เฉลี่ยจากทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้าน
บาท 

รูปท่ี 5-8: ราคาคล่ืนความถ่ี 5G จาก 7 ประเทศท่ัวโลก 
ข้อสังเกต: กสทช. สามารถดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G ได้อย่างราบรื่น และท่วงทันตาม

กรอบเวลาการดำเนินงาน และราคาที่ใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G มีความเหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป โดยมี
ราคาอยู่ที่ปรมาณ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่ ราคาเฉลี่ยจากต่างประเทศทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้าน
บาท ทั้งนี้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้ความสนใจเข้าร่วมใน
การประมูลในคร ั ้งนี้ เป ็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจ ุบ ัน แนวทางในการนำคลื ่นความถี ่ท ี ่แต่ละ
ผู้ประกอบการประมูลได้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยี 5G ยังไม่มีแนวทางออกมา
แน่ชัด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวของผู้ประกอบการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพ่ือนำไปประยุ กต์ ใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น กสทช. ควรติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

5 Nationwide A$24m

3 Specific Area A$3,343m

5G mmW Spectrum price averaged at around $0.0031/MHz/Pop from 
benchmark countries around the world.

ราคาคลื่นความถี่ 5G ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท (A$535m) ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
โดยราคาเฉลี่ยของคลื่นความถ่ี 5G จากทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านบาท  A$717)

Notes: 1. Conversion rate as of 2nd  June 2020
2. Ireland allocated mmW spectrum in 2018, however, only 3 out of 5 operators participated in the auction, resulting in a few unsold slot of mmW spectrum.

Source: GSA (2020); Ovum (2019); NBTC (2020); CommUpdate (2018); 5GObservatory (2018); IEEEComSoc (2020); ComReg (2018); CommUpdate (2020)

5G mmW Spectrum Price Benchmarks 
($/MHz/Pop)

mmW Allocated

Number of operator License Type mmW Total Price1

5 Nationwide A$535m

3 Nationwide A$747m

3 Nationwide A$34m

5 Nationwide A$267m

5 Nationwide A$69m

2

0.0006
0.0019 0.0021 0.0026 0.0028

0.0036 0.0043

0.0069

Ireland Taiwan USA
(28 GHz)

Finland Thailand USA
(24 GHz)

Italy South Korea

Average price: 
$0.0031
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อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปร ะเทศชา ติ  
รวมถึง กสทช. ควรควบคุมและกำกับดูแลค่าบริการเม่ือมีเทคโนโลยี 5G เกิดขึ้น เนื่องจาก ประชาชนมีความ
กังวลว่าค่าบริการอาจมีอัตราสูงขึ้น ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

5.5.2 ผลกระทบจากการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 5G  

ในปี พ.ศ. 2562 ทาง กสทช. ได้มีการจัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ สากล
ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) เพ่ือเป็นการวางแนวทางการดำเนินงานในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในอีก 5 ปีข้างหน้า และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม โดยทาง กสทช. 
ได้มีการกำหนดกรอบเวลาเบื้องต้น43 ดังนี้  

รูปท่ี 5-9: กรอบเวลาในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีเบ้ืองต้น 
นอกจากนี้ทาง กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดการประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมๆ กันที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสแรก ของปี พ.ศ. 2563 
ซ่ึงหากประเทศไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G แล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านของ
ผู้ประกอบการ เก่ียวกับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ของหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยน ต์ 
อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและอาหารแปรรูป และในด้านของผู้บริโภค มีแนวโน้มสูงที่จ ะต้อง เปลี่ ยน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ราคาของ
อุปกรณ์เหล่านี้และราคาการใช้บริการ 5G เพ่ิมสูงขึ้น 

 
43 สำนักงาน กสทช., ร่างรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 
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ข้อสังเกต: กสทช. มีกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เก่ียวกับการเปิ ดใช้บ ริการ
เทคโนโลยี 5G ในอนาคต อย่างไรก็ตามทาง กสทช. ควรมีมาตรการในการกำกับดูแลการให้บริการและการ
กำหนดอัตราค่าบริการของผู้ประกอบการโทรคมนาคม และการนำคลื่นความถี่มาใช้งานของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับผู้บริโภคและอุตสา หกรรมอย่าง
แท้จริง 

5.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 5G ของ กสทช. เพ่ือนำมาประเมินผลโครงการ
ตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G  มีการประเมินทั้งสิ้น 3 สภาวะแวดล้อม 
ได้แก่ ประโยชน์และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย ผลกระทบของเทคโนโลยี 
5G ต่อเศรษฐกิจไทย และนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 5G ซ่ึงจากการประเมิน
พบว่า กสทช. มีการเตรียมความพร้อมการใช้งานเคโนโลยี 5G เป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยี 5G ที่จะมีต่อเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสามารถสรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี้ 

1 ประโยชน์เทคโนโลยี 5G มีหลากหลายประการ โดยเทคโนโลยี 5G ช่วยขับเคลื่อนการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในด้านต่างๆ อาทิ การแพทย์ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
บริหารจัดการคลื่นความถี่เพ่ือเตรียมและดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 5G เพ่ือให้ประเทศไทย
ได้นำคลื่นความถี่ 5G มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป 

2 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 5G ของประเทศไทย กสทช. ได้มีการเตรียมความพร้อม
มากมาย อาทิ  
▪ การเตรียมความพร้อมด้านคลื่นความถี่ โดยการจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G ในวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
▪ การเตรียมความพร้อมด้านผู้รับใบอนุญาต โดยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายต่างๆ อาทิ AIS DTAC TRUE ได้ทดลองใช้และทดสอบคลื่นความถี่ ต่างๆ 
▪ การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน โดย กสทช. ได้ดำเนินการในบริบทของการ

ดำเน ินงานนี ้โดยใช้การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการ
พิจารณาตามคุณสมบัติของอุปกรณ์เป็นสำคัญมากกว่าการพิจารณาถึงแหล่ งผลิตหรือ
ผู้ประกอบการรายต่างๆ 

▪ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ โดย  กสทช.  กสทช. ได้
จัดเตรียมการพัฒนาทักษะและความรู้ พร้อมสร้างบุคลากรผ่านการดำเนินงานร่วมกับ
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สถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยการจ ัดตั ้งศูนย ์ทดลองทดสอบ 5G อาทิ จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาสงขลา
นครินทร์  เพ่ือต้องการเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการไปทั่วประเทศ 

3 หลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระดับชาตินั้นมีการ
จัดเตรียมนโยบายและแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ มุ่งเน้นสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนปฏิร ูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม และกฎหมาย  
เป็นต้น  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากสทช. ได้เล็งเห็นประโยชน์มากมายของเทคโนโลยี 5G จึงได้ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมการใช้งานของเทคโนโลยี 5G ไม่ว่าจะเป็น การจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G การเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร รวมถึงการออกหลักเกณฑ์ในการให้บริการเทคโนโลยี 5G อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยัง
ไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนของการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ กสทช.  
ได้เล็งเห็นประโยชน์ ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเพ่ิงเสร็จสิ้นการประมูลคลื่น
ความถี่ 5G ไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้น กสทช. ควรเร่งดำเนินการวางแนวทางการใช้ประโยชน์ให้ ชัด เจน
เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติและการแข่งขันที่ทัดเทียมในระดับสากลต่อไป 

การประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G กสทช. ได้รับความร่วมมือทั้ งจาก
ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้หรื อบุ คลา กรที่มี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี ตลอดจนในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนไ ด้
ส่วนเสียที่มีต่อหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นก็ได้รับการมีส่วนร่ วม
ทั้งจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดการดำเนิน กิจ กรรม
ประมูลคลื ่นความถี่  5G นั ้น เป็นการดำเนินงานที ่เก ิดข ึ้นต่อเน ื่องเร ื่อยมาตั ้งแต่ พ.ศ. 2561 ที ่ เป ็นการ
ดำเนินงานในส่วนของการแต่งต้ังคณะทำงาน การทดลองใช้คลื่นความถี่ที่ดำเนินการต่อเนื่องมา ถึง พ.ศ. 
2562 ซ่ึงเป็นปีเดียวกับการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์ การประมูลฯ 
นอกจากนี้ กสทช. ยังได้จัดสรรคลื่นความถี่ที่จะใช้ในการประมูลโดยการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ ไ ม่ ได้ ใช้ งาน 
ได้แก่ ประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz นำไปสู่การจัดประมูล
คลื่นความถี่ 5G ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีการให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ 
ผ่านมา  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กสทช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีต้ังแต่การ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมเทคโนโลยี 5G ต่างๆ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของการจัดประมูลคลื่น
ความถี่ 5G นั้นมีระยเวลาโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นระยะเวลาในการดำเนินการเตรียมความ
พร้อมที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยี 5G ไปพัฒนาประเทศต่อไป 

การประเมินกระบวนการ พบว่า กสทช. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G มา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดต้ังศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 5G การจัดประมูลคลื่น
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ความถี่ 5G โดยนำคลื่นความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ที่เรียกคืนเนื่องจากไม่ ได้ ใช้
งานนำมาประมูลคลื่นความถี่ 5G การจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G และ
การออกประกาศเพ่ือกำหนดเกณฑ์อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยี 5G โดยสำนักงาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทยไ ด้
ดำเนินการศึกษาเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยได้
ดำเนินการศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในการศึกษาและจัดทำผลงานวิชาการร่วมกัน เพ่ือให้เป็น แหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการในการกำหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการใช้งาน 5G ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป 

ดังนั้น จากการประเมินกระบวนการ กสทช. มีการดำเนินการศึกษาความพร้อมของการรองรับเทคโนโลยี 
5G ในอุตสาหกรรมต่างๆ และจัดทำรายงานสรุปผลเก่ียวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วน
ยังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น และมีความกังวลเรื่องค่าบริการที่อาจถูกเรียก เก็บสูงขึ้น 
ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เก่ียวกับเทคโนโลยี 5G ให้แก่
ประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแลค่าบริการให้มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 

การประเมินบริบทผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า กสทช. มีกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานที่
ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดใช้บริการเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เพียงแต่ในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
นำคลื่นความถี่ 5G ไปใช้ประโยชน์ตามแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ อย่าง
ทั่วถึง อย่างไรก็ตามทาง กสทช. ควรมีมาตรการในกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
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6 การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) 

6.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดการคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญาตใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมอย่างเสรีและเป็นธรรม 
ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และสอดรับกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ซ่ึงกำหนดให้ กสทช . มีบทบาทในการบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมที่เหลือจากให้สัมปทานดาวเทียมไทยคม
เดิม โดยสามารถออกหลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่  
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาว เทียม  
ด้วยเหตุนี้ประเด็นเพ่ือการติดตามและประเมินผลของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดย
มีประเด็นย่อยในการศึกษา อาทิ การบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมที่เหลือจากให้สัมปทานดาวเทียมไทยคม
เดิม การออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่  

โดยในเรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายในสัมปทาน)  
มี 2 ประเด็นสำคัญในการศึกษา ได้แก่ 1. การดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย 2. การกำกับดูแล
การให้บริการดาวเทียมสื่อสารของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ โดยมีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเด็นเพ่ือ
การประเมินที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงตามหลัก CIPP ดังนี้ 

รูปท่ี 6-1: แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็นการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ท่ีไม่ใช้สัมปทาน) 

 

ในประเด็น การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใชว้งโคจรดาวเทียมเดิม  ที่ไม่ใช้สัมปทาน) เป นการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 
กสทช  ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ได้รับใบอนุญาตใชส้ทิธิวงโคจรดาวเทียมอย่างเสรีและเป นธรรม

การประเมินบริบท
 Context Evaluation)

1 การประเมินปัจจัยน าเข้า
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการท างาน
 Process Evaluation)

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์
 Product Evaluation)

2 3 4

      สถานการณ์ปัจจุบันของการให้บริการ
➢กสทช  เป นหน่วยงานก ากับดูแลการออก
ใบอนุญาตการประกอบกจิการโทรคมนาคม 
และออกหลักเกณฑก์ ากบัดูแลกจิการ
ดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย
➢ผู้ประกอบการเห็นว่า หลักเกณฑป์ัจจุบัน
ของ กสทช  ยังไม่เอื้อประโยชน์เท่าที่ควร

ความส าคัญของกิจการดาวเทียมสื่อสาร
➢ การสื่อสาร
➢ การค้า
➢ การทหาร
➢ การปฏิบัติงานในอวกาศ
➢ บริการอื่นๆ: การอุตุนิยมวิทยา 

การส ารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ
การส ารวจอวกาศ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
➢กสทช : ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสร  ดบ ) 

ตั้งขึ้นใหม ่ตุลาคม 2562 ซึ่งบุคลากรตอ้งการ
การเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์

➢บริษัทไทยคม จ ากัด  มหาชน): ด าเนินงาน
➢สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ: 

หน่วยงานก ากบัดแูลระหว่างประเทศ

กฎหมายและมาตรการที่เกีย่วขอ้ง
➢รัฐธรรมนูญ มาตรา 60 
➢พ.ร.บ. การพัฒนาดจิิทัลฯ พ.ศ. 2560
➢พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 

2553 ที่แก้ไขเพิ่มเตมิโดย พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถีฯ่  ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

➢บทบัญญัติของ ITU

การด าเนินการก ากับดแูลกจิการ
ดาวเทียมสื่อสาร
➢การออกประกาศเพื่อก ากบัดูแลกจิการ

ดาวเทียมสื่อสารประเทศไทย   ฉบับ ซึ่ง
สอดคล้องและเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 
60 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 
2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถีฯ่  ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีสว่นร่วม
➢ ในการจัดท าประกาศเพื่อก ากบัดแูลกจิการ

สื่อสารประเทศไทย 3 ฉบับ กสทช. ได้เปิด
ให้ผู้ประกอบการและประชาชน ร่วมแสดง
ความเห็นตอ่ร่างประกาศดงักล่าว อย่าง
ทั่วถึง ตามก าหนดระยะเวลา

         ผลการด าเนินงาน
➢ประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ประกาศ ช่วยให้เกิดการ

บริหารจัดการการเข้าใช้วงโคจรที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นภาระแก่รัฐ

➢  สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดสรรดใหม่
พร้อมก าหนดราคาข้ันต่ า

➢อย่างไรก็ตาม ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณฯ ยังไม่
สนับสนุนการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประกาศดังกล่าว
➢ เกิดการบริหารจัดการและก ากับดูแลการใช้วง

โคจรดาวเทียมสื่อสารที่เป็นระเบียบบและคุ้มค่า
➢ผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงในการ

ด าเนินงานให้ได้มาซ่ึงสิทธิการใช้งานคลื่นความถ่ี

แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็น การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม  ที่ไม่ใช้สัมปทาน) 

ปัญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ 
➢ เนื่องจาก ดบ. จัดตั้งขึ้นใหม่บุคลากรจึงยังขาด

ประสบการณ์
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6.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) สามารถนำมาประเมินในบริบทสภาวะแวดล้อม ได้ดังต่อไปนี้ 

6.2.1 สถานการณ์ปัจจุบันของการให้บริการด้านกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

ประเทศไทยเริ่มใช้การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมเม่ือปีพ.ศ. 2510 โดยใช้ดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) เพ่ือใช้ในการสื่อสารของประเทศไทย โดยในขั้นต้นนั้น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
เป็นหน่วยงานดูแล และมีสถานีรับสัญญาณ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อมาประเทศไทยได้ใช้ดาว เทียม
ของต่างประเทศหลายดวง จนในปี พ .ศ. 2534 กระทรวงคมนาคมได้ให้ส ัมปทานแก่บร ิษัท ชินวัตร 
คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซ่ึงในปัจจุบันปล่ียนชื่อเป น บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน) โดยได้
จัดตั้งบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินกิจการดาวเทียมในประเทศไทย 

กิจการดาวเทียมส่ือสารน้ัน มีหน่วยงานกลางของสหประชาชาติ คือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) เป นองค์กรกลางในการประสานการใช้ประโยชน์บนหลักการพ้ืนฐานว่า ทุกประเทศมีสิทธิ
ขอส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ แต่ต้องมีการประสานงานคล่ืนความถ่ีมีให้มีการรบกวนกัน และ ITU จะเป็นผู้
บันทึกและเผยแพร่ทะเบียนสิทธิในการใช้ประโยชน์นั้น ถือเป็นสิทธิที่ประเทศอ่ืนๆ รับรู้และยอมรับ (Right to 
Intrnational Recognition) 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีดาวเทียมส่ือสารอยู่บนวงโคจรท้ังหมด 5 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 4, 5, 6, 
และ 7, 8 โดยในส่วนของวงโคจรสำหรับดาวเทียมสื่อสาร ประเทศไทยมีการจองตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมกับ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ (International Telecommunication Union : ITU) จำนวน 7 
ตำแหน่ง ได้แก่ วงโคจร 50.5, 51, 78.5, 119.5, 120, 126 และ 142 องศาตะวันออก และมีการจองการ ใช้
งานคลื่นความถี่ย่านต่างๆ ทั้ง L-Band S-Band C-Band X-Band Ku-Band และ Ka-Band ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีดาวเทียมส่ือสารใช้งานอยู่ในวงโคจรท่ีตำแหน่ง 78.5, 119.5 และ 120 องศาตะวันออก  
โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดสรรและอนุญาตในการใช้ ตำแหน่ง
วงโคจร และ สำนักงาน กสทช . ร ับผ ิดชอบในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภท 3 (ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร)44 นอกจากนี้ ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมซ่ึงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาว เทียมโดย
ระบบอนุญาต (License) จากเดิมที่เป็นระบบสัมปทาน45 

ในปัจจุบันประเทศไทย หรือ รัฐบาลไทยมีการใช้ดาวเทียมในย่านความถี่ต่างๆ ดังนี้ 

1 ย่านความถี ่  C-Band จำนวน 4.755 ช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) (171.176 
MHz) ซึ ่งเป็นการใช้งานดาวเทียมไทยคม 5 ณ ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก  

 
44 บทความดาวเทียมน้ันสำคัญไฉน, พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 
45 สำนักงาน กสทช., สำนักงาน กสทช. ให้การอนุญาตสิทธิในการเช้าใช้วงโคจรดาวเทียมคร้ังแรกของประเทศไทย 
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(แบ่งการใช้งานออกตามสัญญาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1 Transponder และส่วนที่
เหลือเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม จำนวน 3.755 Transponder) 

2 ย่านความถี่  KU-Band แบ่งออกเป็ นจำนวน 1.17 Transponder (42.012 MHz) และ 
246.00 Mbps ซ่ึงเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม 

3 ย่านความถี่ L-Band จำนวน 0.259 MHz ซ่ึงเป็นการเช่าใช้เพ่ิมเติม 
สรุปได้ว่า ดาวเทียมส่ือสารท่ีภาครัฐมีการใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียม

ไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 7 ดาวเทียม Inmarsat ดาวเทียม EutelSat70B และ ดาวเทียม NSS อย่างไร
ก็ตาม สถานภาพการใช้งานดาวเทียมสื่อสารภาครัฐในปัจจุบัน ไม่รวมการใช้งานของบริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) และ บร ิษัท กสท . โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ทั ้งนี ้ ในปัจจ ุบ ันพบว่า กสทช . ได้ม ีการออก
หลักเกณฑ์ให้ต่างประเทศเข้ามาให้บริการดาวเทียมส่ือสารในประเทศไทยโดยมีการคิดค่าธรรมเนียมร้ อยละ 
4 ซ่ึงเป็นอัตราที่ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทยต้องชำระเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ดาวเทียมส่ือสารของประเทศไทยท่ีนำดาวเทียมส่ือสารจากต่างประเทศมาให้บริการ จำเป็นต้องชำร ะ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 3.2 รวมเป นค่าธรรมเนียมท้ังส้ิน ร้อยละ 7.2 ซ่ึงเม่ือหากเปรี ยบ เทียบกับ
ผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสารจากต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยที่ชำระค่าธรรมเนียมเพียงร้ อย
ละ 4 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการดาวเทียมส่ือสารของประเทศไทยค่อนข้างเสียเปรียบด้ านการ
แข่งขันอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากต้องแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมท่ีสูงกว่า 

ข้อสังเกต : ในปัจจ ุบ ันสำนักงาน กสทช . มีการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมอย่างเป็นระบบ  โดย
รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำกับ
ดูแลการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย อาทิ การกำหนดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการดาว เทียม
สื่อสารของประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่กำหนด
อัตราการชำระค่าธรรมเน ียมการให้บริการดาวเทียมสื ่อสารค่อนข้างเอื ้อประโยชน์ให้แก่ผู้ ประกอบการ
ต่างประเทศมากกว่าผู้ประกอบการประเทศไทยที่นำดาวเทียมต่างประเทศเข้ามาให้บริการ  โดยต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.2 ในขณะที่ ผู้ประกอบการต่างประเทศชำระเพียงร้อยละ 4 ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
ค่อนข้างเสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณาหลักเกณฑก์ารกำหนดอัตราชำระค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าว หรือ ออกหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจการให้แก่ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

6.2.2 ความสำคัญของกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

ดาวเทียมสื่อสารเป็นสถานีรับคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีภาคพ้ืน ดินส่ งไป
ยังอีกสถานีหนึ่งซ่ึงอยู่ไกลที่ไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันโดยตรงได้สะดวก ดังนั้น ดาวเทียมส่ือสารมีหน้าท่ีรับส่ง
โทรทัศน์ โทรสาร ข่าวสาร ภาพโทรทัศน์และรายการวิทยุ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารคอม พิว เต อร์ไปได้  
ท่ัวโลก โดยดาวเทียมสื่อสารมีประโยชน์มากมายต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน โดยให้บริการผ่าน
ดาวเทียมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบริการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (Satellite Mobile Services ) 
ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การบริการรับและส่งสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์ระหว่า งปร ะเทศผ่าน
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ดาวเทียมติดต่อทุกประเทศทั่วโลกในระบบ Analog และระบบ Digital โดยสามารถสรุปประโยชน์ของกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารในด้านต่างๆ ดังนี้ 

▪ การส่ือสาร: ดาวเทียมสื่อสารช่วยให้การติดต่อสื่อสารต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 
การให้ความบันเทิงต่างๆ ด้านวิทยุสื่อสาร วิทยุโทรทัศน์การส่งข่าวสารถึงกันและกัน เป็น ไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

▪ การค้า: การติดต่อสื่อสารทำธุรกิจค้าขายการส่งข่าวถึงกันโดยตรง เพ่ือประโยชน์ในการ ค้า
ต่างอาศัยการทำงานจากดาวเทียมสื่อสารทั้งสิ้น 

▪ การทหาร: ดาวเทียมสื่อสารมีความจำเป็นและสำคัญต่อการทหาร อาทิ การรายงานข่าว  
การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศ การขนย้ายยุทโธปกรณ์ การบอกตำแหน่งสถานที่  
การถ่ายภาพเพ่ือการตรวจสอบวิเคราะห์ เป็นต้น 

▪ การบริการด้านการปฏิบัติงานในอวกาศ: ดาวเทียมสื่อสารมีบทบาทในการสื่อสารร ะหว่าง
ดาวเทียมและยานอวกาศเพื ่อให้การบร ิการด้านการปฏิบัติงานในอวกาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

▪ การบริการอื ่นๆ : ดาวเทียมสื ่อสารนอกจากจะมีความสำคัญในด้านการสื ่อสาร การค้า 
การทหารและด้านอวกาศแล้ว ยังมีประโยชน์และมีความสำคัญในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย อาทิ 
การอุตุนิยมวิทยา การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจอวกาศ เป็นต้น 

ข้อสังเกต : กิจการดาวเทียมสื ่อสารมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ เป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากดาวเทียมสื่อสารช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการบริการ
ต่างๆ อาทิ การรายงานข่าวทางการทหาร การบริการธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น จากความสำคัญของดา ว เทียม
สื่อสารดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงจำเป็นต้องกำกับดูแลเพ่ือความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการดาว เที ยม
สื่อสารให้แก่ผู้ประกอบของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ให้มีความทัดเทียมกัน สามารถ
แข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม เพ่ือให้การให้บริการด้านกิจการดาวเทียมสื่อสารของผู้ประกอบการ ก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 

6.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) สามารถนำมาประเมินในบริบทปัจจัยนำเข้า ได้ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือดำเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

ในการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลากหลายภา คส่ วน 
เพ่ือให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ โดยใน
กิจการดาวเทียมสื่อสารนั้นมีหน่วยงานกลางของสหประชาชาติ คือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประ เทศ 
(ITU) เป นองค์กรกลางในการประสานการใช้ประโยชน์บนหลักการพื ้นฐานว่า ทุกประเทศมีสิ ทธิขอส่ง



รายงานฉบับสมบูรณ์ 200 

ดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ แต่ต้องมีการประสานงานคลื่นความถี่ไม่ให้มีการรบกวนกัน และ ITU จะเป็นผู้บันทึกและ
เผยแพร ่ทะเบียนสิทธิในการใช้ประโยชน์น ั ้น ถ ือเป็นสิทธิที ่ประเทศอื ่นๆ ร ับร ู ้และยอมร ับ ( Right to 
Intrnational Recognition)46 

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เป นผู้ดำเนินกิจการดาวเทียมในประเทศไทย 
โดยไทยคมให้บริการผ่านดาวเทียมท้ัง    ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ดาวเทียมไทยคม 6 
ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 โดยทั ้งหมดนี้ให้บร ิการครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
โอเชียเนีย และแอฟริกา47 

สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารนั้น กสทช. มีหน้าท่ีกำกับดูแลโดยการออกมาตรการ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือเป นกรอบในการกำกับการให้บริการของกิจการดาวเทียมส่ือสาร  อาทิ ประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ดาวเทียมส่ือสารอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหน่วยอ่ืนอีกเช่นเดียวกัน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม48 

ข้อสังเกต: ปัจจุบันในการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร กสทช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่ง ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อประกาศ
ของกสทช. จำนวนทั้ง 3 ฉบับที่เก่ียวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร แสดงให้เห็นถึง การยอม
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของกสทช. ที่จะนำมาพัฒนากิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยให้สามารถ
ดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน 

6.3.2 กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

เพ่ือให้การกำกับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซ่ึง กสทช. ได้
ดำเนินการยกร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียมสื่อสารขึ้น ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดหลักเกณฑ์หรื อกรอบใน
การกำกับกิจการให้บริการดาวเทียมส่ือสาร รวมถึงบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องควรต้องมีความ ถูกต้ องชัด เจน 
ครอบคลุมสาระสำคัญของการประกอบกิจการดังกล่าวและกิจการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ของ กสทช. ในขณะที่กิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารถือเป็นเรื่องใหม่ใน ระบบกฎหมายไทย เป็นกิจการที่มี
รายละเอียดเชิงเทคนิคที่สลับซับซ้อนเก่ียวพันกับประเด็นทางกฎหมาย หลายประการ อาทิ กฎหมายภายใน
และกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิในการจองและใช้วงโคจรในนามของประเทศ สิทธิในการประกอบกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร (Space Station) สิทธิในการประกอบกิจการภาคพ้ืนดิน (Earth Station) สิทธิในการใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการดาวเทียมสื่อสาร สิทธิในการให้บริการดาวเทียมสื่อสารต่างประเทศในอา ณา เขตของ

 
46 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
47 ไทยคม, ความเป็นมาของบริษัท 
48 สำนักงาน กสทช., กฎหมายกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
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ประเทศไทย (Landing right) ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการดำเนิ นกิจ การ
เหล่านี้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายหลายประการ อาทิ กิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร 
เป็นกิจการที่ใช้คลื่นความถี่หรือไม่ ดาวเทียมสื่อสารอยู่ภายในเขตอำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจ
แห่งรัฐไทยหรือไม่ การอนุญาตให้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารและกิจการที่เก่ียวข้อง จำเป็นต้องจัดสรร
โดยการเปิดประมูลตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือไม่ และผู้ประกอบกิจการ
เก่ียวกับดาวเทียมสื่อสาร ประเภทใดบ้างจะต้องเข้าประมูลคลื่นความถี่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ เน่ืองจากดาวเทียมส่ือสารอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรั ฐหน่วย อ่ืน อีก
เช่นเดียวกัน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงเป นประเด็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกับ
อำนาจหน้าท่ีการกำกับกิจการของ กสทช. และหน่วยงานกำกับดูแลอ่ืน อาทิ อำนาจในการอนุมั ติหรือ
เห็นชอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสนอเอกสารคำขอ (Filing) กำหนดตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมสื่อสารต่อองค์การ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศ (ITU) เป็นหน่วยงานใด กสทช. อาจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ เจรจา
หรือทำความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ในนามรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย  
ในเรื่องที่เก่ียวกับการ บริหารคลื่นความถี่กิจการโทรคมนาคม หรือการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจ การดา วเทียม
สื่อสาร ได้หรือไม่49 

ท้ังน้ีปรากฏบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี  

▪ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 60  
▪ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
▪ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
▪ บทบัญญัติขององค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

 

 
49 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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รูปท่ี 6-2: บทบัญญัติและประกาศท่ีเก่ียวข้องในการกำกับกิจการดาวเทียมส่ือสารในประเทศไทย 
 

ข้อสังเกต:  กสทช. มีการออกมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย ่างมีมาตรฐาน นอกจากนี ้ กสทช . ยังเปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียและ
ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียม อีกด้วย อย่างไร
ก็ตาม หลักเกณฑ์เรื ่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ ผู้ประกอบการไทยที ่ต้องชำระเมื ่อนำดาวเทียม
ต่างประเทศเข้ามา ค่อนข้างสูงกว่าผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการดาว เทียมสื่ อสาร ใน
ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ประกอบการไทยต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราสูงถึงร้อยละ 7.2 
ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างประเทศชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ร้อยละ 3.2 ดังนั้น กสทช. ควรมีแนวทางใน
การเยียวยาต่อต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการไทยต้องแบกรับเพ่ือเพ่ิมประสิทธฺภาพในการแข่ งขันมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากตุ้นทุนค่าธรรมเนียมดังกล่าวถือว่าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญในการประกอบกิจการดาว เทียม
สื่อสาร 

6.4 การประเมินกระบวนการ 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) สามารถนำมาประเมินในบริบทการประเมินกระบวนการ ได้
ดังต่อไปนี้ 

6.4.1 การดำเนินการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

ในปีพ.ศ. 2563 กสทช. ได้ดำเนินการออกประกาศเพ่ือกำกับดูแลกิจการดาวเทียมส่ือสารประเทศไทย  
3 ฉบับ ได้แก่ 

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการก ากับกิจการดาวเทียมส่ือสาร

➢ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 60 

➢ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

➢ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

➢ บทบัญญัติขององค์การสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  ITU)

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร2

กิจการดาวเทียมสื่อสารถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถน ามาใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ 
อาทิ ด้านวิทยุสื่อสาร ด้านการติดต่อการค้า และด้านการทหาร เป นต้น

ตัวอย่างการด าเนินงานท่ีส าคัญในปี พ ศ      

➢ การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม

➢ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ ประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน   ฉบับ ได้แก่

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม 

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ
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▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ให้บริการในประเทศ 

โดยประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ โปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ซ่ึงประเภทของวงโคจรดาวเทียมมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) วงโคจรดาวเทียม
ประจำท่ี (Geostationary Orbit: GSO) และ 2) วงโคจรดาวเทียมไม่ประจำท่ี (Non-Geostationary Orbit: 
NGSO) ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะเข้าใช้งานวงโคจรดาวเทียมทั้ง 2 ประเภทข้างต้นจำเป็น ต้องดำเนินการตาม
ข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร ดาวเทียมดังกล่าว 
เพ่ือป้องกันการรบกวนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการใช้งานดาวเทียมของประเทศสมาชิกอ่ืน รวมท้ัง เพ่ือให้ได้รับ
การคุ้มครองการรบกวนสำหรับการใช้งานของประเทศไทย 

นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ดำเนินการออกประกาศเพ่ือกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร นั่นคือ ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  ซ่ึงเป็นการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป นสมบัติของชาติ 
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ปร ะเทศชาติ
และประชาชนตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยในประกาศมีการกำหนดขอบเขตของ
สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หมายความว่า สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐ ได้รับ
หรือมีอยู่ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

▪ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้น หมายความว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
ที่เกิดขึ้นเม่ือประเทศไทยได้แจ้งขอใช้ข่ายงานดาวเทียมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและ
อยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ข้อมูลล่วงหน้าหรือขั้นตอนการประสานงานคลื่นความถี่  แต่ยังไม่ได้รับการ
แจ้งจดทะเบียน และบันทึกไว้ในทะเบียนความถี่หลักระหว่างประเทศ (Master International 
Frequency Register - MIFR) แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

▪ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นสมบูรณ์ หมายความว่า สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร ดาวเทียม
ที่ประเทศไทยได้รับเม่ือข่ายงานดาวเทียมได้รับการแจ้งจดทะเบียนและบันทึกไว้ในทะเบียน  ความถี่
หล ั กร ะหว ่ า งปร ะเทศ ( Master International Frequency Register - MIFR) แห ่ งสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

สำหรับการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารต่างชาติที่ เข้ามาให้บริการในประเทศไทยนั้น  
กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างช าติในการ
ให้บริการในประเทศเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณ ดาวเทียมต่างชาติของผู้ใ ห้บริการ
สื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยที่เพ่ิมมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องสัญญาณดาว เทียม
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ต่างชาติในการให้บริการ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริ การ
ในประเทศของรัฐบาล  

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารโดยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการปรกอบกิจการของ 
กสทช. พบว่า ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการไทยท่ีนำดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการมีอัต รา สูงกว่า
ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีเข้ามาให้บริการดาวเทียมส่ือสารในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจนโดยมีอัตราสูงกว่า
อยู่ที่ร้อยละ 3.2 (ผู้ประกอบการไทยชำระค่าธรรมเนียมร้อยละ 7.2 ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติชำระอยู่ที่
ร ้อยละ 4) จ ึงเห็นได้ว่า ผ ู ้ประกอบการไทยค่อนข้างเสียเปรียบในการแข่งข ันกับผู้ประกอบการต่างชาติ 
เนื่องจากต้องแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ ค่อนข้างสูงและถือเป็นต้นทุนที่ มีความสำคัญในการดำเนิ นกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร ดังนั้น หากเป็นไปได้ กสทช. ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวเพ่ือดำเนินการหาแนวทางใน
การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 

ข้อสังเกต: กสทช. ได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารเพ่ือกำหนดขอบเขตการให้ บริ การ
ของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ ซ่ึงการดำเนินการกำกับดังกล่าวของ กสทช. ช่วยให้การ
ให้บริการของผู้ประกอบการมีมาตรฐานเนื่องจากมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์คอยควบคุมการดำเนินการ ไว้  
อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการไทยที่นำดาวเทียมต่างประเทศเข้ามาใช้บริ การ
ค่อนข้างสูงกว่าผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการในปะเทศไทยค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น กสทช . 
ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในระดับสากล
ได้ยิ่งขึ้น 

6.4.2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำกับกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

 จากประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ เพ่ือกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย อันได้แก่  

▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
▪ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ใน

การให้บริการในประเทศ 

กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประกาศดังกล่าว โดยเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทั ้งหมด 3 
ช่องทาง ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และทางโทรสาร  
ซ่ึงช่องทางที่ กสทช. ได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นนี้ถือได้ว่ามีความครอบคลุมทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 
ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ข้อสังเกต: กสทช. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ทั่วไปต่อประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งหมด 3 
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ฉบับ ซ่ึงกสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ได้แก่ อีเมล ไปรษณีย์
ลงทะเบียน และโทรสาร ซ่ึงช่องทางดังกล่าวถือได้ว่ามีความครอบคลุมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไ ด้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประกาศดังกล่าวเพ่ือนำมากำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารต่อไป 

 

6.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) สามารถนำมาประเมินในบริบทผลผลิตหรือผลลัพธ์  
ได้ดังต่อไปนี้ 

6.5.1 ผลการดำเนินการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

ในการดำเน ินกิจการดาวเทียมสื่อสาร กสทช . มีหน้าที ่ในการกำกับดูแลโดยการออกมาตรการหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารของผู้ ประกอบการอยู่ในขอบเขตตามกรอบของการ
ดำเนินงาน โดยในปีพ.ศ. 2563 กสทช. ได้ดำเนินการออกประกาศ กสทช. ทั้งหมด 3 ฉบับ50 ได้แก่ 

1) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อบริหารสิทธิในการเข ้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและ โปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน นอกจากนี้ปร ะกาศ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และดำเนินการ  
ให้มีการใช้สิทธิดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการในกรณีที่การรักษาไว้ซ่ึงสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐ 
เกินประโยชน์ที่จะได้รับ โดยในประกาศจะมีการระบุความหมายของประเภทวงโคจรดาวเทียมในประเทศไทย 
รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย แนวทางการดำเนินการให้ได้มาซ่ึงสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การสิ้นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม แนวทางการรักษาไว้ซ่ึงสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียม และแนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

2) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

กสทช. ได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วง โคจร
ดาวเทียมโดยสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ คือ การนำสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมหรือที่ เรี ยกว่า
เอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ทั้งหมดที่ประเทศไทยมีอยู่ ทั้งในขั้นสมบูรณ์และขั้นต้น 
มาจัดเป็นชุด (Package) ตามวงโคจร (Slot) ทั้งหมด 4 ชุด พร้อมกำหนดราคาขั้นต่ำ เพ่ือจะนำสิทธิดังกล่าวมา
อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยชุดข่ายงานดาวเทียมทั้ง 4 ชุด51 ได้แก่ 

 
50 สำนักงาน กสทช., กฎหมายกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
51 กรุงเทพธุรกิจ, กสทช. เผยหลักเกณฑ์-วิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิดาวเทียมคร้ังแรกของประเทศไทย 
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ช ุ ดท ี ่  1  ประกอบด ้ วย  ว ง โคจ ร  50.5E (ข ่ า ย งา น  C1, N1 และ  P1R) และ ว ง โคจ ร  51E 
(ข่ายงาน 51) ราคาขั้นต่ำ 728.199 ล้านบาท 

ชุดที่ 2 ประกอบด้วย วงโคจร 78.5E (ข่ายงาน A2B และ LSX2R) ราคาขั้นต่ำ 366.488 ล้านบาท 
ชุดที่ 3 ประกอบด้วย วงโคจร 119.5E (ข่ายงาน IP1, P3 และ LSX3R) และ วงโคจร 120E (ข่ายงาน 

120E) ราคาขั้นต่ำ 748.565 ล้านบาท 
ชุดที่ 4 ประกอบด้วย วงโคจร 126E (ข่ายงาน 126E) และ วงโคจร 142E (ข่ายงาน G3K และ N5) ราคา

ขั้นต่ำ 364.687 ล้านบาท 

รูปท่ี 6-3: การจัดชุดข่ายงานดาวเทียมท่ีจะนำมาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
3) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ

ให้บริการในประเทศ 
ในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติใน

การให้บริการในประเทศ จะดำเนินการอยู่ภายในกฎหมาย 2 ฉบับ52 ดังนี้ 
▪ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 มาตรา 27 
ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ มาตรา 27 (4) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการ ใช้ คลื่น
ความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ  
โทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม 

▪ พ.ร.บ องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเ สียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 27 (14/2) พิจารณา

 
52 สำนักงาน กสทช., (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ 

ราคาขั้นต่ าของชุด 
 Package)

728,199,000 บาท

การจัดชุดข่ายงานดาวเทียมที่จะน ามาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

1 2 3 4
ราคาขั้นต่ าของชุด 

 Package)

366,488,000 บาท

ราคาขั้นต่ าของชุด 
 Package)

745,565,000 บาท

ราคาขั้นต่ าของชุด 
 Package)

364,687,000 บาท

วงโคจร
50.5 E

วงโคจร
51 E

ข่ายงาน C1 

ข่ายงาน N1 

ข่ายงาน P1R

ข่ายงาน 51

วงโคจร
78.5 E

ข่ายงาน A2B

ข่ายงาน LSX2R

วงโคจร
119.5 E

วงโคจร
120 E

ข่ายงาน IP1

ข่ายงาน P3

ข่ายงาน LSX3R

ข่ายงาน G2K

ข่ายงาน 120E

วงโคจร
126 E

วงโคจร
142 E

ข่ายงาน 126E ข่ายงาน G3K 

ข่ายงาน N5
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อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

โดยนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศจะพิจารณาดาว เทียม
สื่อสารที่อย่างน้อยต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ ในประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ มีความ
ครอบคลุมโดยมีการระบุ คำนิยาม ขอบเขตการอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต การขอรับอนุญาต 
เอกสารประกอบการขออนุญาต กระบวนการพิจารณาอนุญาต เง่ือนไขในการประกอบกิจการ ระยะเวลาการ
อนุญาตและการต่ออายุการอนุญาต และการระงับการยกเลิก 

ข้อสังเกต: กสทช. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทยซ่ึง กสทช.  
ได้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน โดยสามารถเห็นได้จากการที่ กสทช. ได้ออก
ประกาศเก่ียวข้องกับการกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารที่คอยกำกับการดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
ไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศที่ประสงค์เข้ามาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย นอกจากนี้
ก่อนที่ประกาศจำนวน 3 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประกาศดังกล่าวซ่ึงถื อเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกรกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร  

6.5.2 ผลกระทบจากการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมส่ือสาร 

เม่ือพิจารณาลักษณะการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ
ดาวเทียมสื่อสารอย่าง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) พบว่า ผลกระทบในการกำกับกิจการดาวเทียมสื่ อสาร
ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ ดังนี้  

1) ผู้ประกอบการเป นผู้รับภาระความเส่ียงในการดำเนินการประสานงานความถ่ีเพ่ือใ ห้ได้ม าซ่ึง
สิทธิการใช้งาน เนื่องจาก การได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมทำให้การจัดสรรตำแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมเป็นการดำเนินการตามกระบวนการระหว่างประเทศและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององ ค์การ
ระหว่างประเทศทั้งหมด ซ่ึงการจัดสรรวงโคจรดาวเทียมจะแตกต่างจากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ ภาค พ้ืน ดิน  
อาทิ กรณีการจัดสรรความถี่ 3G ในประเทศไทยเพราะความถี่ภาคพ้ืนดินเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้งานอยู่ ภายใน
ดินแดนอาณาเขตของประเทศ ไม่ได้ถูกกำกับดูแลโดยองค์การระหว่างประเทศและด้วยกระบวนการร ะหว่าง
ประเทศแบบดาวเทียม  

2) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา45 ขัดกับการบริการดาวเทียมส่ือสารในทาง
ปฏิบัติ กำหนดว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลคือ กสทช. ที่จะจัดสรรให้กับผู้ประกอบการฯ  
และกำหนดว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมต้องจัดสรรโดยวิธีการประมูลเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม 
วิธ ีการประมูลไม่เหมาะสมกับบริการดาวเทียม  เพราะผู้ประกอบการ uplink หรือ downlink ทุกรายที่
ภาคพ้ืนดินต้องใช้ความถี่ที่เป็นย่านความถี่มาตรฐานร่วมกัน เช่น C-band Ku-band Ka-band ฯลฯ ไม่ว่าจะมี
จำนวนผู้ประกอบการก่ีรายก็ตาม กฎหมายไม่สามารถให้สิทธิขาดแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้  
ซ่ึงประเด็นนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญที่ กสทช. ต้องหาแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการประมูลให้เป็นไปตา ม
บทบัญญัติของกฎหมาย 
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3) การกำหนดค่าธรรมเนียมในการให้บร ิการดาวเทียมสื่อสารจากผู ้ประกอบการไทยที ่จะนำ
ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติ 

ในปัจจุบัน กสทช. มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการดาวเทียมสื่อสาร ไทยที่ จ ะนำ
ดาวเทียมสื่อสารต่างชาติเข้ามาให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ในขณะที่ ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาให้บริการ
ดาวเทียมสื ่อสารในประเทศไทย ชำระค่าธรรมเน ียมดังกล่าวอยู ่ท ี ่  ร ้อยละ 4 ดังน ั ้น จะเห็นได้ช ัดว่า
ผู้ประกอบการไทยต้องแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมมากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติถึงร้อยละ 3.2 ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีน้อยกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าว
ถือเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร53 

ข้อสังเกต:  จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกำกับดูแลโดยการออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ  
กสทช. เพ่ือนำมากำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร พบว่า ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 อาจไม่
เหมาะสมกับการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในแง่ของการจัดประมูล นอกจากนี้การได้มาซ่ึงสิทธิในการเข้า
ใช้วงจรดาวเทียมสื่อสารนั้น การจัดสรรตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมเป็นการดำเนินการตามกระบวนการระหว่าง
ประเทศและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศทั้งหมด ซ่ึงส่งผลให้ภาระการดำเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารตกอยู่ที่ผุ้ประกอบการ ดังนั้น ใน 2 ประเด็นนี้ กสทช. ควรเล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และ
ดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้การดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารสามารถก่อประโยชน์ได้สูงสุดแก่ประเทศชาติรวมถึ งผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการไทยที่จะนำดาวเทียมต่างชา ติเข้า มา
ให้บริการจำเป็นต้องชำระอยู่ที่ร้อยละ 7.2 ซ่ึงสูงกว่าผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาให้บริการซ่ึงชำระอยู่ที่ร้อย
ละ 4 ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ดังนั้น ในประเด็นดังกล่า วถื อเป็น
ผลกระทบท่ีสำคัญที่ กสทช. ควรเร่งแก้ไขด้วยการออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย 
หรือ พิจารณามาตรการเดิมเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่ากับผู้ประกอบการ
ต่างชาติ (Level of playing field) ผู้ประกอบการไทย 

6.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้
ภายใต้สัมปทาน) ของ กสทช. เพ่ือนำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผล
โครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อม เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการให้บริการ ด้า นกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม
หลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่กำหนดอัตราการชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการดาวเทียมสื่อสารค่อนข้าง 
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศมากกว่าผู้ประกอบการประเทศไทยที่นำดาวเทียมต่างปร ะเทศ
เข้ามาให้บริการ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยต้องชำระค่าธรรมเนียมสูงกว่าร้อยละ 3.2  

 
53 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัท ไทย คม จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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ดังนั้น กสทช. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือ ออกหลักเกณฑ์
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจการให้แก่ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยให้ สามา รถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

การประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า กสทช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่ วน เสียที่
เก่ียวข้องเป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่ง ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อประกาศของ กสทช. จำนวน
ทั้ง 3 ฉบับที่เก่ียวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร แสดงให้เห็นถึง การยอมเปิดรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ ของ กสทช. ที่จะนำมาพัฒนากิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยให้สามารถดำเนินกิจการไ ด้อย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ กสทช. ยังได้มีการออกมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีมาตรฐาน  

อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการไทย 
ที่นำดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการอีกครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยต้องชำระมากกว่าผู้ ปร ะกอบการ
ต่างชาติมากถึงร้อยละ 3.2 เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย 

การประเมินกระบวนการ พบว่า  กสทช. ได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารเพ่ือกำหนด
ขอบเขตการให้บริการของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ ซ่ึงการดำเนินการกำกับดังกล่าว
ของกสทช. ช่วยให้การให้บริการของผู้ประกอบการมีมาตรฐานเนื่องจากมีมาตรการหรือหลักเกณฑ์คอยควบคุม
การดำเนินการไว้ นอกจากนี้ กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออน ไลน์ 
ได้แก่ อีเมล ไปรษณีย์ลงทะเบียน และโทรสาร ซ่ึงช่องทางดังกล่าวถือได้ว่ามีความครอบคลุมในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

การประเมินผลผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า กสทช. ได้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขต 
การดำเน ินงาน โดยสามารถเห็นได้จากการที่  กสทช . ได้ออกประกาศเกี ่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารที่คอยกำกับการดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างปร ะเทศที่
ประสงค์เข้ามาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในการกำกับดูแลย่อมมีผลกระทบ
ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงในการดำเนินการประสานงานควา มถี่ เพ่ือให้
ได้มาซึ ่งส ิทธิการใช้งาน  พระราชบัญญัติองค์กรจ ัดสรรคลื ่นความถี ่และกำกับการประกอบกิจกา ร
วิทย ุกระจายเสียง ว ิทย ุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 ตามมาตรา45 ข ัดกับการบริการ
ดาวเทียมสื ่อสารในทางปฏิบั ติ และการกำหนดค่าธรรมเน ียมในการให้บร ิการดาวเทียมสื ่อสารจาก
ผู้ประกอบการไทยที่จะนำดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่ งขัน กับ
ผู้ประกอบการต่างชาติ 

ดังนั้น กสทช. ควรเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้การดำเนินกิจการดา ว เทียม
สื่อสารสามารถก่อประโยชน์ได้สูงสุดแก่ประเทศชาติรวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และควรเร่งแก้ไข
ด้วยการออกมาตรการเพื ่อส่งเสร ิมการแข่งข ันให้ผ ู้ประกอบการไทย หร ือ พิจารณามาตรการเดิมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนให้เอ้ือต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมากยิ่งขึ้น 
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7 การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

7.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาบริการโทรคมนาคมเพ่ือประชาชน และการพัฒนาประเทศในภาพรวม การส่งเสริมให้ มี
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) จะเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการใน
การขยายการให้บริการโทรคมนาคม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ และ
สนับสนุนการขยายขอบเขตการให้บริการที่สามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น สอดรับกับแนวทางการกำกับดูแลการ
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายในสภาพการณ์ปัจจุ บัน  และ
สนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  

โดยในเรื่องการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน มี 2 ประเด็นสำคัญในการศึกษา ได้แก่ 
1. แนวทางการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และ 2. การสร้างความตระหนักรู้ เ ก่ีย วกับความ
ปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site) โดยมีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเ ด็น เ พ่ือการ
ประเมินที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงตามหลัก CIPP ดังนี้ 

รูปท่ี 7-1: แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็นการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 

  

ในประเด็น การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เป นการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บริการโทรคมนาคมเพื่อประชาชน และการพัฒนาประเทศในภาพรวม การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

การประเมินบริบท
 Context Evaluation)

1 การประเมินปัจจัยน าเข้า
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการท างาน
 Process Evaluation)

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์
 Product Evaluation)

2 3 4

      ความส าคัญ ความจ าเป น
➢ความซับซอ้นและความยุ่งยากใน
  การติดตัง้อุปกรณ์
➢การลงทุนที่ซ้ าซอ้นกนัของผู้ประกอบการ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
➢ผู้ประกอบการ: เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งตลอด

โครงการตัง้แตก่อ่นการตดิตัง้ไปจนถงึหลัง
การติดตัง้เสร็จสิ้น

➢หน่วยงานท้องถิ่น: ผู้ประกอบการตอ้งขอ
ใบอนุญาตจากหนว่ยงานราชการในพ้ืนที่

➢ประชาชน: เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคัดคา้น
หรือให้ความยินยอมในการตดิตั้งเสา
สัญญาณด้วยส่วนหนึ่ง

การเตรียมความพร้อม
➢การเลือกใช้เทคโนโลยี
➢กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการสนับสนุน 
➢ส ารวจสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการ

ติดตั้ง

การประชาสัมพันธ์และการสง่เสริม
➢จัดอบรมโครงการให้ความรู้เร่ืองผลกระทบ

ของการแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

การวางแผนเพ่ือการด าเนินการส่งเสริม
➢การรับฟังความคิดเหน็สาธารณะต่อร่าง

ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและ
ขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกีย่วขอ้ง 
 ฉบับที่  )

➢ออกประกาศเรื่อง การใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
และการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันส าหรับโครงขา่ยโทรคมนาคมไร้สาย

         ผลการด าเนินงานในการส่งเสริม
➢ออกประกาศ เร่ือง นิยามของตลาดและ

ขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฉบับท่ี  )

➢โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการ
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานต่อ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพมนุษย์ 5 
ภูมิภาค

➢ตรวจสอบการแพร่คลื่นของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยใช้ Drone

ประสิทธิภาพในการด าเนินการส่งเสริม
➢ความมั่นใจดา้นความปลอดภัยของประชาชน
➢ส่งเสริมการด าเนินกจิการของผู้ประกอบการ

แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็น การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

      อุปสรรคและความท้าทาย
➢การส ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
➢การขอใบอนุญาต
➢การท าความเขา้ใจกับชุมชน
➢จ านวนเสาส่งสัญญาณมากขึน้เพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G      

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
➢ลดต้นทุนของผู้ประกอบการใน
การด าเนินธุรกิจ/เพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนั
➢ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนนิ
การขยายโครงขา่ย
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7.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการส่งเสริมให้มีโครงสร้าง พ้ืน ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน สามารถนำมาประเมินในบริบทสภาวะแวดล้อม ได้ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ความจำเป นของการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่เทคโนโลยี 5G อย่างเต็มรูปแบบ 
ในอนาคต การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันจะเป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ประกอบการ ลดการ
ลงทุนที่ซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทำให้การขยายสัญญาณ 
5G เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น จากการประเมินของ ITU เก่ียวกับการขยายโครงข่าย การเพ่ิมสถานี
ฐาน และการอัปเกรดอุปกรณ์รับสัญญาณ พบว่า การให้บริการ 5G จำเป็นต้องเพ่ิมสถานีฐานมากขึ้น
จากเดิม 40 ถึง 50 เท่าจากสถานีฐาน 4G เดิม ซ่ึงหมายถึงเม็ดเงินลงทุนที่เพ่ิมขึ้นมหาศาล54 การใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี้ ผู้ประกอบการไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพ่ือสร้างโคร งข่าย
โทรคมนาคมของตนเอง สอดร ับกับประกาศ สำนักงาน กสทช. เร ื ่อง การใช้โครงสร้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ทีส่นับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม และให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือการขับ เคลื่อน
ประเทศสู่ยุคเทคโนโลยี 5G อย่างแท้จริง 

สาเหตุที่นำไปสู่ความจำเป็นของการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมี 2 สาเหตุหลัก 
ได้แก่ 

1. ความซับซ้อนและความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานทางด้านโทรคมนาคม  
ทีใ่ช้ระยะเวลาในการติดต้ังนาน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อระบบการสื่อสาร 

2. ปัจจุบันพบการลงทุนท่ีซ้ำซ้อนกันของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการราย
ใหม่ทีเ่ข้ามาลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจะเข้ามาลงทุนซ้ำซ้อนกัน อันเป็นการสิ้นเปลือง
โดยเปล่าประโยชน์ และทำให้เกิดการเสียเปร ียบทางการแข่งข ันร ะหว ่า ง
ผู ้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ส ่งผลให้แนวโน ้มในการเกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดยากมากขึ้น 

นอกจากนี้ การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันยังจะเป็นการพัฒนา การบริ หาร
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย อาทิ การใช้สถานีฐานร่วมกัน การใช้
พ้ืนที่ในการติดต้ังเสาโทรคมนาคมร่วมกัน 

 
54 ประชาชาติธุรกิจ, เตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เทคโนโลยี 5G 
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ยิ่งไปกว่านั้น การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี้ เป็นหลักการที่ได้รับการ ยอมรับ
แพร ่หลายในหลายประเทศที ่มีการพัฒนาทางด้านโทรคมนาคมแล้ว อาทิ ประเทศสเปนและ 
สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย55  

     รูปท่ี 7-2: ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานร่วมกันในประเทศต่างๆ 

ข้อสังเกต: การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ใน
การลงทุน และลดการลงทุนที่ ซ้ำซ้อนกันของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้ว ยังเป็นการเ พ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพ่ิมโอกาสการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ และทำ
ให้ประชาชนได้ร ับบริการจากเทคโนโลยี 5G ได้รวดเร ็วมากขึ้น ดังน ั ้น การใช้โครงสร้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเป็นปร ะโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

7.2.2 อุปสรรคและความท้าทายของการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

สำนักงาน กสทช. สนับสนุนให้มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อ ง
สอดร ับกับการขยายโครงข่าย 5G ให้มีความครอบคลุมทั ่วประเทศ ทั ้งน ี ้การพัฒนาไปสู่การใช้
โครงสร ้างพื ้นฐานโทรคมนาคมร ่วมกันย ังมีอุปสรรคและข้อจำกัดสำหร ับทั ้งผ ู ้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปดังนี้ 

 

 
55 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, การใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมร่วมกัน 

– 11 –
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ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานร่วมกันในประเทศต่างๆ

ประเทศสเปนและสหราชอาณาจักร
▪ ผู้ประกอบการในยุโรปต้องช าระค่า

ใบอนุญาต 3G ท าให้ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มีการพิจารณาใช้ทรัพยากรพื้นฐาน
ร่วมกันในการให้บริการ 3G

▪ สามารถลดต้นทุนลงได้มากถึง 30  
ในสหราชอาณาจักร และลดจ านวน
สถานีฐานลงไปได้ประมาณ 40  ใน
สเปน และให้บริการครอบคลุมพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ

ประเทศแคนาดา

▪ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน 2 GHz ไว้ว่าจะส ารอง
คลื่นความถี่ไว้ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 
และมีการก าหนดให้ใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ซ่ึงรวมถึงสายอากาศ 
เสาโทรคมนาคม และ Infrastructure 
Sites และต้องมีการให้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่

ประเทศมาเลเซีย

▪ MCMC ก าหนดให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน เป็นกฏเกณฑ์ในการออก
ใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

▪ ผู้ประกอบการจะต้องแสดงให้เห็นวา่ 
สามารถมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกันทั้งโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ อาทิ สถานีฐาน และความจุ
ของเครือข่าย
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ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาในการจัดต้ังเสาสัญญาณ (Cell Site) หรือ การจัดต้ังเสา
โทรศัพท์บริเวณชุมชน เนื่องด้วยการจัดต้ังเสาสัญญาณต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจาก
หลายภาคส่วน รวมถึงมีกระบวนการทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน56 ได้แก่ 

1. การกำหนดพื ้นที ่ต ั ้ง เสา และหลักเกณฑ์การเลือกจุดต ั ้งเสา  ในขั ้นตอนนี้
ผู้ประกอบการต้องรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นคำขออนุญาตสำนักงาน กสทช. อาทิ 
หลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณขอติดต้ังเสา สัญญา ณ 
ผลการประเมินความแรงของสัญญาณ 

2. การสำรวจหาพ้ืนท่ีเหมาะสม ติดต่อเจ้าของพ้ืนที่ และตกลงค่าเช่ากับเจ้าของ พ้ืนที่
ในการติดต้ังเสาสัญญาณ 

3. การทำความเข้าใจกับชุมชน ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการต้องทำการลงพ้ืนที่ เ พ่ือให้
ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ รวมถึงสอบถา มความ
คิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่นั้นๆ  

4. การขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่นั้นๆ  
5. การดำเนินการก่อสร้าง ผู้ประกอบการต้องดำเนินการก่อสร้างโดยการ คัดเลื อก

บริษัทและผูรับเหมาตามระเบียบที่กำหนด 
6. การเปิดใช้งานเสาสัญญาณ เนื่องจากการเปิดใช้งานจำเป็นต้องได้รับการอนุญาต

จากหน่วยงานต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง พร ้อมทั ้งย ังต้องคำนึงถ ึงความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของสัญญาณคลื่นเป็นสำคัญ 

7. การดูแลและซ่อมบำรุง ผู้ประกอบการต้องควบคุม ดูแลและซ่อมแซมเสาสัญญาณ
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ รวมถึงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการให้บริ การ
ตามที่กำหนด 

8. การเกิดข ึ ้นของเทคโนโลยี 5G เน ื ่องจากเทคโนโลยี 5G กำลังเข ้ามา ส่งผลให้
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดต้ังเสาส่งสัญญาณมากขึ้นเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G 

จะเห็นได้ว่าการจัดต้ังเสาสัญญาณ (Cell Site) โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนต้องอา ศัยการ
ทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้ องถิ่น 
ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาในการติดต้ังเสาสัญญาณในเขตพ้ืนที่ชุ มชน เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นที่ส่งออกมาจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ 

 
56 NW Corporation, เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
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รูปท่ี 7-3: ภาพข่าวปัญหาการเร้องเรียนคัดค้านการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม57 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นถึงปัญหา
และอุปสรรคในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันไว้ดังนี้  

▪ ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการออกใบอนุญาตการก่อสร้างเสาสัญญาณ เนื่องจากได้รับ
ข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่  

▪ ความกังวลเรื่องความเสมอภาคหรือมาตรฐานในการติดต้ังเสาสัญญาณที่ไม่เหมือนกัน ซ่ึงถือ
เป็นข้อจำกัดในการขยายโครงข่าย 

▪ ข้อจำกัดของเสาสัญญาณที่มีอยู่เดิม ทีอ่าจไม่รองรับการขยายโครงข่ายเพ่ือรองรับการใช้งาน 
5G หรือขยายความครอบคลุมของสัญญาณ  

▪ การติดต้ังเสา สามารถทำได้ยาก มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ต้องขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วภูมิภาค 58เพื ่อร ับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องผลกระทบ ต่อ
สุขภาพจากการติดต้ังเสาสัญญาณ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่ วมกัน 
รวมถึงไม่ทราบถึงแผนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในการติดต้ังเสาสัญญาณ  

ข้อสังเกต: ผู้ประกอบการและประชาชนต่างมีความกังวลในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนา คม
ร่วมกัน โดยผู้ประกอบการประสบปัญหาในการติดต้ังเสาสัญญาณในเขตพ้ืนที่ชุมชนที่ทางหน่วยงานท้องถิ่น 

 
57 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
58 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
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ไม่สามารถออกใบขออนุญาตติดต้ังเสาสัญญาณให้ผู้ประกอบการได้ เนื่องด้วยประชาชนในพ้ืนที่มีข้อกังวลเรื่อ ง
อันตรายต่อสุขภาพจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง
ความร ู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนเร ื่องประโยชน์และผลกระทบจากการติดต้ังเสาสัญญาณร่วมกัน รวมถึง
แผนการดำเนินงาน 

7.2.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ตามประกาศ กสทช. เร ื ่อง การใช้โครงสร ้างพื ้นฐานโทรคมนาคมร ่วมกั นสำหร ับโคร งข ่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะเป็นการส่งเสริมให้ เ กิดการใช้
ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ  

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี้ นอกจากจะเป็นการใช้พ้ืนที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ จากรายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื ่อง “ประโยชน์ของประเทศไทยกั บการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยี 5G” พบว่า นโยบาย 
Infrastructure Sharing จะสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ให้บริการได้ถึงประมาณร้อยละ 4059 อีกทั้งยังช่วย
ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่ง เน้น และ
พัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่  

รูปท่ี 7-4: แนวโน้มการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมท่ัวโลก 
 

 
59 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา,รายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ประโยชน์ของประเทศไทย 
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G” 
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ทั้งนี้ จากผลการศึกษาของ Mckinsey พบว่า60 การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี้  
จะสามารถลดต้นทุนหรือจำนวนเงินในการลงทุนได้มากถ30-50  นอกจากนี้ การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน
จะช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บร ิการด้านโทรคมนาคม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาทัศนอุจาด (Visual 
Pollution) จากการติดต้ังเสาสัญญาณได้ นั่นหมายถึง การที่มีจำนวนเสาสัญญาณที่มากเกินความจำเป็น ซ่ึง 
จะเป็นการช่วยพัฒนาภูมิทัศน์ของประเทศได้ 

ประชาชนหรือผู้รับบริการจะได้รับบริการโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะเป็นการขยายความครอบคลุมโครงข่าย และการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้นบนเม็ดเงินในการลงทุนจำนวนเท่าเดิม มีอัตราค่าบริการโทรคมนาคมท่ีถูกลงเนื่ องมาจาก
ต้นทุนที่ลดลง รวมถึงยังเป็นการลดมลภาวะทางสายตาและมลภาวะทางอากาศอีกด้วย 

ข้อสังเกต: การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน นอกจากจะทำให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ 
ได้ร ับบริการที ่มีคุณภาพมากขึ ้นแล้ว ย ังก่อให้เกิดประโยชน์น ์แก่ผ ู ้ประกอบการอย่างมาก เน ื ่องจาก
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการให้บริการด้านโทรคมนาคมของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภา พ 
สำนักงาน กสทช. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  

7.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 
จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เรื่องการส่งเสริมให้มีโครงสร้าง พ้ืน ฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน สามารถนำมาประเมินในบริบทปัจจัยนำเข้า ได้ดังต่อไปนี้ 
7.3.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
การผลักดันให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ทั้งนี้ในกระบวนการจัดต้ังเสาสัญญาณ (Cell Site) มี
หน่วยงาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่สำคัญดังนี้ 

รูปท่ี 7-5: ข้ันตอนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดต้ังเสาสัญญาณ (Cell Site) 

 
60 Mckinsey, Network sharing and 5G: A turning point for lone riders 
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1 2 ส่งเอกสารเพื่อขอใบอนญาต
จากหน่วยงานท้องถ่ิน

3

ด าเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ4 เปิดใช้งานเสาสัญญาณ5ผู้ประกอบการดูแล และ
ซ่อมแซมให้เสาสัญญาณ
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▪ ผู้ประกอบการ ในการติดต้ังเสาสัญญาณ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ มีบทบาทตลอด
กระบวนการตั ้งแต่ก่อนการติดตั้งไปจนถึงหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น อาทิ การทำ
ข้อตกลงกับเจ้าของพื้นที ่เพื ่อสำรวจหาพื้นที ่ท ี่ เหมาะสม การทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือขอใบอนุญาตการติดต้ังเสาสัญญาณ การควบคุมดูแลการ
ก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานที่กำหนด การดูแลและซ่อมบำรุง
หลังการติดต้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่าเสาสัญญาณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภา พ 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

▪ หน่วยงานท้องถ่ิน ในการติดต้ังเสาสัญญาณ ผู้ประกอบการต้องทำการขอใบอนุญาต 
การก่อสร ้างเสาสัญญาณจากหน่วยงานราชการในพื้นที ่น ั้นๆ และทำการยื ่นขอ
ใบอนุญาตในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและใบอนุญาตใช้งานอุปกรณ์จาก 
กสทช.  

▪ ประชาชน ก่อนการติดต้ังเสาสัญญาณ ผู้ประกอบการต้องทำการรวบรวมเอกสาร
สำคัญประกอบการยื่นเอกสารคำขออนุญาตการติดต้ัง อาทิ หลักฐานการทำควา ม
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องสร้างความรู้ควา มเข้า ใจ 
รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ  

ข้อสังเกต: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการสำหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันนี้ ต้องมี
การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือลดความขัดแย้งในการดำเนินงานสำนักงาน กสทช. 
ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ดำเนินงาน และมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน 
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7.3.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือนำไปสู่การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

การดำเน ินการสู่การใช้โครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคมร ่วมกันแบบเต็มร ูปแบบเพื ่อรองรับการให้บริการ
เทคโนโลยี 5G จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรโทรคมนาคม อาทิ คลื่นที่มีย่านความถี่สู ง 
เช่น คลื่นในย่าน 24000 28000 MHz หรือ คลื่นความถี่ย่านมิลลิมิเตอร์ (mmWave) ที่เหมาะสำหรับการ
รับส่งข้อมูลจำนวนมาก ทั้งนี้ คลื่นที่มีย่านความถี่สูงจะมีแรงส่งสัญญาณต่ำ ซ่ึงหมายถึงความสา มารถในการ
ครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) ที่ครอบคลุมได้ไม่ไกล ดังนั้น จึงต้องมีการติดต้ัง สถานีฐานเพ่ิมเติม อาทิ 
สถานี รับ-ส่ง ขนาดเล็ก เช่น Microcell และ Picocell เพ่ือการต้ังโครงข่ายและขยายโครงข่าย รวมถึงปริมาณ
การลงทุนเพ่ิมเติมที่สูง61 

รูปท่ี 7-6: 5 ปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 จากผลการศึกษาของ ITU พบว่า62 การจัดให้มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันจำเป็นต้อง
คำนึงถึง 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. Technology การเลือกใช้เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากต้อง มีการทำ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. Geography สภาพภูมิประเทศที ่จะมีการใช้โครงสร ้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม
ร่วมกัน สามารถแบ่งได้ตามความหนาแน่นของประชากร อาทิ พ้ืนที่ ใจกลางเ มือง 
พ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกล  

3. Architecture สถาปัตยกรรมในที่นี้หมายถึง ทรัพย์สิน และกิจกรรมการดำเนินการ
ที่มีการใช้ร่วมกัน ซ่ึงจะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่มีการใช้งาน 

 
61 สำนักงาน กสทช., อุปสรรคความท้าทายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 5G 
62 ITU, ICT and Broadcasting Infrastructure Sharing Guidelines  
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4. Partners
Potential partners includes any entity such

as an MNO, fixed network operator, cable

TV operator, utility company, etc. that owns

or leases the infrastructure assets to be

shared.

5. Sourcing
There are many sourcing possibilities 

which arrangement is particularly important 

when considering the competitive aspects 

of sharing agreement.

2. Geography
The geographical dimension concerns 

where in the country the sharing will occur 

which are described according to 

population density.

3. Architecture
The architectural dimension  defines the 

assets and related activities that are 

shared; the active assets differ according 

to the technology scope.
1. Technology

The technological dimension identifies the 

technology to which the sharing applies, 

for example: 2G, 3G, 4G, WiFi, xDSL, 

DOCSIS, etc. 

Source: CRASA and ITU 2018
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4. Partners ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้ มีส่วนได้เสียในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐา นร่วมกัน 
อาทิ ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNO) ผูป้ระกอบกิจการโทรศัพท์ประจำที่ 
(Fixed Network Operator)  

5. Soucing กระบวนการสรรหาสำหร ับการพัฒนาสู ่การใข ้โคร งสร ้างพ ื ้น ฐา น
โทรคมนาคมร่วมกัน ซ่ึงจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในกรณีที่ มีปัจจัย เรื่ อ งการ
แข่งขันเข้ามาเก่ียวข้อง 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม63ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการมีความกั งวล
เก่ียวกับ 5G Ecosystem ของประเทศไทยในปัจจุบันที่อาจยังไม่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาการ
ขยายโครงข่าย 5G และพัฒนาไปสู่การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อาทิ ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถติดต้ังอุปกรณ์จากเสาสัญญาณเก่าที่ มีอยู่ เดิม เนื่องจากเสาสัญญาณเก่า หรือ อุปกรณ์ไม่
รองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ซ่ึงผู้ประกอบการมองว่า สำนักงาน กสทช. ควรเร่งพัฒนาหรือออก
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการออกกฎ เกณฑ์ ท่ี
สนับสนุนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และแนวทางกำกับดูแลในการขยายโครงข่าย 
5G ในเรื่องการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) ที่ชัดเจน นอกจากนี้ สำนักงาน 
กสทช. ควรพิจารณาให้มีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ข้อสังเกต: ปัจจุบันผู้ประกอบการมีการใช้เสาสัญญาณร่วมกันในเขตพ้ืนที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาในกระบวนการติดต้ังเสาสัญญาณ เช่น การขยายโครงข่าย 5G  
เพ่ือใช้เสาร่วมกันไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเสาสัญญาณเก่าไม่รองรับเทคโนโลยี 5G และ
ระเบียบหรือมาตรฐานในการดำเนินการที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้น สำนักงาน 
กสทช. ควรเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างรอบด้านเพ่ือสนับสนุนให้มีการร่วมใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานทางโครงข่าย รวมถึงควรศึกษาต้นแบบการใข้โครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม 
ในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการ จัดสรรคลื่น
ความถี่ 5G ให้ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน64 และสำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาให้มี
การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การบันทึกเอกสารที่ข้ อตกลงขอควา ม
ร่วมมือ (MoU) ระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น สำหรับการติดต้ังเสาสัญญาณใน เขต พ้ืนที่
ชุมชน 

 

 
63 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
64 สำนักงาน กสทช., เทคโนโลยี 5G: แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5G ของต่างประเทศและความท้าทายของประเทศไทย 
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7.4 การประเมินกระบวนการ 

จากการศึกษาประเด็นเรื่องการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช . สามารถ
นำมาประเมินกระบวนการ ดังต่อไปนี้  

7.4.1 การวางแผนเพ่ือดำเนินงานในการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมจำเป็นต้องได้รับการวางแผนการดำ เนินงาน
และเตรียมความพร้อมให้รอบด้าน เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม ประชาชน และเศรษฐกิจภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น ลดพ้ืนที่ในการต้ังเสาโทรคมนา คม 
(Cell Site) ซ่ึงจะเป็นการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการ 
ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น 

ท้ังน้ี กสทช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันตั้งแต่ปีพ. ศ.  
2562 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีพ.ศ. 2562 กสทช. ได้ดำเนินการมากมาย อาทิ การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม 
ที ่เกี ่ยวข ้อง (ฉบับที ่ 2) อีกทั ้ง กสทช .ยังได้ออกประกาศเร ื ่อง การใช้บริการข ้ามโครงข่าย
โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วม กันสำหรับ
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบัน กสทช. ได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง นิยาม
ของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง (ฉบับที่ 2) ซ่ึงเป็นประกาศที่ทาง กสทช. ได้
เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเน ินการจ ัดตั ้งเสาโทรศัพท์ในบร ิเวณชุมชน ผู้ ประกอบการ
โทรคมนาคมจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1 สำรวจหาพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมติดต่อ และดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ กสทช. ประจำเขตพ้ืนที่ 
2 ผู ้ประกอบการโทรคมนาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื ้นที ่ เพื ่อสื่อสารและให้

ความรู้เก่ียวกับการดำเนินการจัดต้ังเสาโทรศัพท์ เพ่ือลดความกังวลต่อความอันตรายของ
สัญญาณโทรศัพท์ท่ีประชาชนมกเข้าใจผิด 

3 ผู ้ประกอบการโทรคมนาคมส่งเอกสารเพื ่อขออนุญาตในการจ ัดต้ั งเสาโทรศัพท์จาก
หน่วยงานท้องถิ่น 

4 ผู้ประกอบการโทรคมนาคมลงพ้ืนที่ดำเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ และพร้อมเปิดใช้งาน
เสาสัญญาณ 

 ทั ้งหมดนี ้ สำน ักงาน กสทช . ได้ดำเน ินการกำกับการดูแลการดำเน ิน งา นข อง
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างใกล้ชิด ท้ังน้ีในปัจจุบันพบว่าประชาชนยังมีความ กังวลจาก
อันตรายต ่อสุขภาพของคลื ่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนท่ี 65 เนื ่องจากยังไม่มี

 
65 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานใดๆ ส่ือสารแก่ประชาชนอย่างจริงจัง หรือ ให้ข้อมูลอย่างเป นทางการแก่
ประชาชนเพ่ือรับทราบ จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยินดีหากมีการจัดต้ังเสาสัญญาณโทรศั พท์
ในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการดำเนินงานด้านการใ ห้
ข้อมูล หรือ ความรู้เก่ียวกับผลกระทบของเสาสัญญาณโทรศัพท์เค่ือนที่ว่าไม่มีผลกระทบใดๆ  
ต่อร่างกาย 
 ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการวางแผนเพ่ือการส่งเสริมให้มี โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นสา ธารณะต่อ
ร่างประกาศ เรื่อง นิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม และในภายหลัง สำนักงาน กสทช . 
ได้ออกประกาศการใช้บริการข้ามโครงข่ายและการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางและขอบเขตในการดำเนินการส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้า ง พ้ืน ฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการให้ความรู้และข้ อ มูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว  อาทิ การจ ัดตั ้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที ่  ท ี ่ในปัจจบุัน
ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดต่อความอันตรายของเสาส่งสัญญาณเป็นจำนวนมาก 

7.4.2 กระบวนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ในปัจจ ุบ ันสำนักงาน กสทช . ได ้ดำเนินการกำกับด ูแลการต ิดต ั ้งเสาส่งสัญญาณ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง 
จากผู ้ประกอบการถึงการดำเน ินการติดตั ้งดังกล่าว นอกจากนี้ ในปัจจ ุบ ันสำนักงาน กสทช . ได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน โดยสำนักงาน กสทช . 
ได้จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี ฐานของ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค66 

อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนทั ่วไปรับร ู ้ข ่าวสารการต ิดต ั้งเสาส่งสัญญาณในบางพื้นท่ี
ค่อนข้างน้อย ซ่ึงประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการติดต้ังดังกล่าวในบริเวณใกล้บ้านของตน 67 
และไม่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เก่ียวกับความเข้าใจผิดเรื่องผลกระทบของสัญญาณโทรศัพท์ 
ต่อสุขภาพ ส่งผลให้เกิดความกังวลใจต่อประเด็นดังกล่าว และต่อต้านการติดตั้ งเสา ส่ง สัญญาณ
โทรศัพท์ในบริเวณท่ีพักอาศัยของตนเอง 

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการติดต้ัง 
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงประโยชน์และโทษให้ประชาชนเข้าใจอย่าง ละ เ อียด  
โดยเฉพาะความเข้าใจผิดต่อความอันตรายของคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ท่ีมีผลต่อสุขภาพให้ปร ะชา ชน
เข้าใจอย่างแน่ชัด โดยนำข้อพิสูจน์หรือหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันเพ่ือให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
และร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในอนาคต 

 
66 สำนักงาน กสทช., การอบรมโครงการให้ความรู้เร่ืองผลกระทบของการแผ่คลื่นแ ม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค 
67 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ข้อสังเกต: ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำ เนินการ
จัดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด โดยทุกครั้งที่มีการติดต้ัง ผู้ประกอบการ
จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กสทช . ประจำพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้รับทราบและได้รั บอนุญาต
ก่อนการดำเนินการติดต้ัง อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่ วทุ กภู มิภาค
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินการติดต้ังเสาส่งสัญญาณในบริเวณใกล้ที่ พัก
อาศัยของตน นอกจากนี้ ข้อมูลที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างความอันตรายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ต่อสุขภาพ ประชาชนก็ไม่ได้รับการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงใดๆ ดังนั้น สำนักงาน กสทช . ควรเพ่ิมการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการติดต้ังเสาส่งสัญญาณและให้ข้อมูลอันเป็นการให้ ความรู้และ
ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ อย่างทั่วถึง 

7.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

7.5.1 ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ในปีพ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนา คม
ร่วมกัน อาทิ 

➢ การออกประกาศ เร ื ่อง น ิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที ่ เก ี่ยวข้อง  
(ฉบับที่ 2) 

➢ โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค 

➢ โครงการตรวจสอบการแพร่คลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone 

โดยการดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน กสทช. มีการสรุปผลและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารของการดำเนินการ พร้อมท้ังชี้แจง
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช ้ในการดำเนินโครงการต ่างๆ เพื ่อความโปร ่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อย ่างไรก็ตาม ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินการพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดลงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช . ประชาชนบาง ส่วนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ น้ีได้ อาทิ ประชาชนผู้สูงอายุ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ซ่ึงไ ม่
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น 

ข้อสังเกต : ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. มีการดำเน ินการส่งเสริมให้มีโครงสร ้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันโดยจัดต้ังโครงการมากมาย และได้ชี้แจงผลการดำเนินโครงการและรายละเ อียด
ในการดำเนินการบนเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จากการประชุมรับฟังควา มคิด เห็น
สาธารณะทั ่วทุกภูมิภาค พบว่า ประชาชนบางส่วนไม่สามารถรับรู ้การดำเนินการดังกล่าวของ
สำนักงาน กสทช. ได้ เนื่องจากการดำเนินการดัวกล่าวอาจมีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่ว ถึง ดังนั้น 
สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลการดำเนินโครงการแ ก่ปร ะชาชน 
พร้อมทั้งชี้แจงข้อกังวลต่างๆ ที่ประชาชนอาจกังวลใจในการดำเนินการดังกล่าว 
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7.5.2 ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ในการดำเนินโครงการให้ความรู้ เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจา กสถา นีฐาน
ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค โดยในการดำ เนิน
โครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนใน
พ้ืนที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป ซ่ึงการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ เสนอข้อ เ ท็จจริงต่อ
สาธารณชน และเหตุผลท่ีต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีควา มรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการติดต้ังเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน 
ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ 

สำหรับโครงการตรวจสอบการแพร่คลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone 
เป็นการดำเน ินการเพื ่อ เพิ ่มความมั ่นใจให้แก่ประชาชนที ่มีความกังวลต ่อความอันตรายของ
คล่ืนสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่อาจมีการติดต้ังเสาส่งสัญญาณใกล้พ้ืนที่พักอาศัยให้เข้าใจอย่างทั่ วถึง 
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้ออกประกาศ เรื่องนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่
เก่ียวข้อง (ฉบับที่ 2) เพ่ือกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมให้เป็นมาตรฐาน 

ทั้งหมดนี้ การส่งสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันจะช่วยลดพ้ืนท่ีในการตั้งเสา
โทรคมนาคม ไม่บดบังทัศนียภาพ และลดต้นทุนผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการลงทุนท่ี
ซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการ และช่วยลดอุปสรรคการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาด 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันผ่านการจัดต้ังโครงการต่างๆ มากมาย โดยการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการเพ่ือไม่เกิดการลงทุนที่ ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ในการดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบ
ของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ข้อเท็จจริง 
และคลายความกังวลให้แก่ประชาชนได้ ซ่ึงในการดำเนินการดังกล่าวท้ังหมด สำนักงาน กสทช. สามารถ
ดำเนินการได้ตามวัตุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากสำนักงาน กสทช . เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร
และให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการดำเนินงาน 

7.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพ่ือนำมา
ประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อม เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์จากการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการลด
ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานของ กสทช. เป็นการดำเนิน งานที่ มี
ความสำคัญและใส่ใจต่อการบริหารทรัพยากรของประเทศ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในส่วนของอุปสรรคและ
ปัญหาในการดำเน ินงาน อาทิ การประสบปัญหาในการออกใบอนุญาตการก่อสร ้างเสาสัญญาณของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ความกังวลเรื่องความเสมอภาคหรือมาตรฐานในการ
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ติดต้ังเสาสัญญาณที่ไม่เหมือนกัน ข้อจำกัดของเสาสัญญาณที่มีอยู่ เดิม ที่อาจไม่รองรับการขยายโครงข่ายเ พ่ือ
รองรับการใช้งาน 5G หรือขยายความครอบคลุมของสัญญาณ ความยุ่งยากซับซ้อนของการติดต้ังเสาร วมถึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน กสทช. อาจพิจารณา
เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านความปลอดภัยและประโยชน์ของการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนอาจ
พิจารณาจัดต้ังกลุ่มตัวแทนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการเจรจาจัดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ของแต่ละพ้ืนถิ่น
เพ่ือลดระยะเวลาในการทำงานและสร้างความเข้าใจเพ่ือนำสู่การปฏิบัติงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น  

การประเมินปัจจัยนำเข้า เนื่องจากการดำเนินงานในส่วนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน อย่างไรก็ตามเพ่ือสร้างความร่วมมืออันดีและลดความ
ขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน กสทช. อาจพิจารณาจัดให้มีเวทีกลางหรือการประชุม
รวมถึงการจัดทำ MOU ร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนและชี้แจงประเด็นต่างๆ  
ในระหว่างที่ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประสานความร่วมมืออย่างชัดเจน เพ่ือนำไปสู่การ
แก้ปัญหาและการบรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนดได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ในส่วนของการเตรี ยมควา ม
พร้อมระบบนิเวศของเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันเสาสัญญาณที่มีอยู่มักไม่รองรับเทคโนโลยี 5G จึงทำให้เกิดปัญหา 
ในการติดต้ังเสาสัญญาณและสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กสทช. อาจพิจารณาเสริ ม
ศักยภาพการดำเนินงานด้านนี ้ได้โดยเร ิ่มตั ้งแต่  เพิ ่มการศึกษาวิจ ัยด้านการวางโครงสร้างพื ้นฐานทาง
โทรคมนาคมร่วมกันของประเทศต่างๆ อาทิ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนปรับปรุงระเบียบ
มาตรฐานรวมถึงทรัพยากรโทรคมต่างๆ อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

การประเมินกระบวนการ จากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. พบว่ามีการดำเนินการวา งแผน
เพ่ือการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการดำเนินงานที่เปิด
กว้างและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ เรื่อง 
น ิยามตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม ก่อนจะออกประกาศการใช้บริการข้ามโครงข่ายและการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางและขอบเขตในการดำเนินการส่งเสริ มให้ มี
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการให้ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าว อาทิ การจัดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ในปัจจุบันประชาชน
ยังมีความเข้าใจผิดต่อความอันตรายของเสาส่งสัญญาณเป็นจำนวนมาก 

การประเม ินผลผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า มีโครงการจำนวนมากที่เก่ียวข้องกับกา รดำ เนิน งาน
สนับสนุนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ปร ะกอบการและ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ กสทช. 
อย่างไรก็ตามจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาชนบางส่วนยังไม่รับรู้ข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น 
สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาดำเนินงานเพ่ิมเติมในส่วนของ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารและให้ ควา มรู้ แก่
ประชาชนมากขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการดำเนินงาน 
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8 มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-1   

8.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสอดรับกับการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2563 ของรัฐบาล เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID–19 พร้อมกับการสร้างการรับรู้และควา มเข้า ใจแ ก่
ประชาชน จึงมีมาตรการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ อาศัยในที่พัก และให้ปฏิบัติงานหรือเรียนหนั งสือ
จากที่พักอาศัย โดยสื่อสารผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ กสทช. และสำนักงาน กสทช.  
จึงมีมาตรการเพ่ือสนับสนุนการทำงานในที่พักอาศัยของประชาชน ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชน
และผู้ให้บริการ โดยความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้ประกอบการ ในการออก 3 
มาตรการเร่งด่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1) มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับ
เพิ ่มความเร ็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์ประจำที ่เป ็น 100 Mbps 2) มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดย
สนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ มี
สัญชาติไทย 3) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและ
การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม  

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการติดตามและประเมินผล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในช่วง
มาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจที ่ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาได้เพื่อให้
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังสามารถติดต่อกับคนทางบ้านหรือทำงานที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้ องกังวล
เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมให้ มีสภา พ
คล่องในการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเด็นเพ่ือการประเมินที่ครอบคลุมและ
เที่ยงตรงตามหลัก CIPP ดังนี้ 
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รูปที ่  8-1 : แนวทางการประเม ิน CIPP ในประเด็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู ้ร ับใบอนุญาตในช่วงวิกฤต 
               ไวรัสโควิด-19 

8.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการออกมาตรการช่วยเหลือปร ะชาชน
และผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 สามารถนำมาประเมินในบริบทสภาวะแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

8.2.1 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ท่ีผ่านมา 

 สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ยังคงประเมินว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ผ่านจุ ดต่ำสุ ดไป
แล้วในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นช่วงล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือป้ อง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-1968 
 
 
 

 

 
68 สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 

การประเมินผลการท างาน ด้านมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วง Covid-19 พบว่าเป นการด าเนินงานท่ีประชาชนพึงพอใจและ
มีระดับคะแนนความเป นประโยชน์ในระดับมาก โดย กสทช  สามารถพัฒนาการด าเนินงานด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและท าขั้นตอนให้ง่ายขึ้น

การประเมินบริบท
 Context Evaluation)

มาตรการช่วยเหลือฯ ของ กสทช  ประกอบด้วย 1) อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และปรับเพิ่มความเร็ว 2) โทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรฟร)ี จ านวน     นาททุีกเครือข่าย 
3) การยืดระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาต อีกร้อยละ 50 ในวันท่ี 15 ส.ค. 2563 อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และพัฒนาข้ันตอน
การสมัครให้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงเหมาะแก่การใช้งานของผู้สูงอายุ

1 การประเมินปัจจัยน าเข้า
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการท างาน
 Process Evaluation)

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์
 Product Evaluation)

2 3 4

      สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
➢การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ท าให้การ

ท างานทางไกลเป็นกลไกหลัก
➢ ภาระค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

และโทรศัพท์ของประชาชน และภาค
ธุรกิจต่างๆ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า

ลักษณะของมาตราการฯ
➢ การประชาสัมพันธ์ของโครงการไม่ทั่วถึง
➢ ขั้นตอนการสมัครซับซ้อนยุ่งยากเกินไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
➢ ภาระค่าใช้จ่ายท่ีลดลงของประชาชน
➢ ผ่อนผันค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการ
➢ สนับสนุนการท างานของโรงพยาบาล

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
➢ รัฐบาล และ กสทช  ช่วยเหลือการผ่อนปรน

การช าระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ
➢กสทช. ร่วมมือกับภาคเอกชน AIS DTAC 

TRUE CAT และ TOT ให้บริการอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์ฟรีตามที่ก าหนด

➢กสทช. ให้เงินสนับสนุนการท างานของ ร.พ.

➢ Internet free 3 เดือน  โทรฟรี 45 วัน 
➢ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ

กึ่งหนึ่งออกไป 1 เดือนครึ่ง  ช าระ 15 ส.ค. 2563)

การวางแผนเพื่อการออกมาตรการ
➢กสทช. ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่มี

ความเชี่ยวชาญครอบคลุมรอบด้าน
เพ่ือวางแผนและพิจารณาลงมติ
ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
และผู้ประกอบการ รวมถึงการให้
ความสนับสนุนโรงพยาบาลอย่าง
เร่งด่วน

กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ
➢ เว็บไซต์ของ ส านักงาน กสทช 
➢ เว็บไซต์ส านักข่าวต่างๆ 
➢ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง TV

         ผลการด าเนินการใช้งานมาตรการฯ
➢ประชาชนสนใจให้การตอบรับต่อ
มาตรการดังกล่าวจ านวนมาก ราว 20 
ล้านเลขหมาย ส าหรับบริการอินเทอร์เน็ต 
และบริการโทรฟรี ราว 50 ล้านเลขหมาย
➢อย่างไรก็ตามจากการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ ประชาชนจ านวนมาก
เข้าไม่ถึงข่าวสารของโครงการ

ประสิทธิผลของมาตรการฯ
➢จากแบบสอบถามประชาชนมีความพอใจ

และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในระดับมาก

ระยะเวลา
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รูปท่ี 8-2: จำนวนผู้ว่างงานและเสมือนว่างงาน ณ ไตรมาส  2 ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 
 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพรวมเศรษฐกิจ  
โดยส่งผลให้เศรษฐกิจค่อยๆ เต ิบโตอย่างช้าๆ  ซึ ่งได้ข้อสรุปว่า GDP (Gross Domestic Product) ของ
ประเทศไทยจะมีตัวเลขติดลบอยู่ที่ -5% ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวล เนื่องจากหมายถึงประเทศไทยจะไ ด้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยเริ่มคงที่ และคาดว่าตัวเลข GDP จะไม่ปรับ
ลดลงไปมากกว่านี้ ซ่ึงหมายความว่าเป็นทิศทางที่ไม่เลวร้ายกว่าเดิมเว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น อย่า งเหนือ
ความคาดหมาย เม่ือวิกฤตไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบอันดับแรกและหนัก ท่ีสุด คือ 
ธุรกิจการท่องเท่ียว เพราะท่ีผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวจีนเป นลูกค้าหลัก เม่ือนักท่องเที่ยวจีนหายไป 
ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักและสามารถส่งผลกระทบต่อไปยังภาคส่วน
อ่ืนๆ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงประกาศล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบอย่างมาก
แก่ทุกกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจจำเป็นต้องหยุดการดำเนินการทางเศรษฐกิจทั้งหมด 
 นอกจากนี้ตัวเลข GDP ของกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของประเทศ  
ซ่ึงหมายความว่าการสั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลกระทบต่องาน
และแรงงานที่หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเม่ือประชาชนตกงาน จึงไม่มีกำลังซ้ือ ส่งผลถึงการบริโภคที่ลดลง
อย่างมาก 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการว่างงาน 
ของคนไทยในประเทศ กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในแง่ของการยังชีพและสุขภาพเป นอย่างย่ิง  
โดยพบว่าในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 มีผู้ว่างงานกว่า 7.5 แสนคนซ่ึงสูงกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถึง เกือบ
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เท่าตัว สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ขอรับสิทธิประโยชน์กรณว่างงานตามมาตรา 38 ก็เพ่ิมสูงขึ้น
ไปที่ประมาณ 3 แสนคน นอกจากนี้ยังมีอีกเครื่องชี้วัดหนึ่งที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน คือ ตัวเลขผู้เสมือน
ว่างงาน หรือผู้ที่ทำงานไม่ถึง 4 ชั่วโมงต่อวัน ในไตรมาส 2 มีจำนวนสูงถึง 5.4 ล้านคน เพ่ิมขึ้นถึง 3.4 ล้านคน
จากระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน69 โดยการที่กลุ่มแรงงานนี้ยังมีงานทำแต่มีชั่วโมงทำงานอยู่ในระดับต่ำสะท้อน
ความเปราะบางของตลาดแรงงานไทย ที่แม้หลายธุรกิจพยายามประคับประคองธุรกิจไว้ ยังไม่เลิกจ้าง แต่ใช้วิธี
ลดเวลาการทำงาน แรงงานกลุ่มนี้จึงอาจได้รับผลกระทบจากร ายได้ที่ลดลงตามชั่วโมงการทำงาน และหาก
เศรษฐกิจฟื ้นตัวได้ช้า จนส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงไปในที ่ส ุด กลุ ่มคนเสมือนว่างงานจะเปลี ่ยน
สถานภาพไปเป็นผู้ว่างงานในที่สุด  

ทั้งนี้ กสทช. ได้ออก 3 มาตราการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการล็อคดาวน์ทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากประชาชนจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือทำงานอยู่บ้าน และบางคนอาจต้อง ไกลจาก
ครอบครัว นอกจากนี้ยังออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกด้วย โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่  

1 มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ด์ประจำที่เป็น 100 Mbps 

2 มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 
นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการ
นำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน กทปส. 

 ข้อสังเกต: จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ  และการ
ดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
มีมากมาย อาทิ กิจการหรือบริษัทท่ีเก่ียวกับท่องเที่ยว ร้านอาหารต้องปิดตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคลดลงมาก  
ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายของบริษัทไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานที่ลดลงอย่างมากในลำ ดับถั ดมา  
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนภายในประเทศไม่สามารถเดินทางออกนอกที่พักอาศัยของตนเองได้ นอกจากนี้
ประชาชนส่วนหนึ่งจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) หรือ ห่างไกลจากบ้านเป็นระยะเวลา 2-3 
เดือนตามมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซ่ึงมาตรการที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกมาช่วยเหลื อ
ประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศ สามารถแก้ปัญหาหรือเยียวยาความทุกข์ร้อนได้อย่างตรงจุด  
 
 
 
 

 
69 สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 
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8.2.2 ความสำคัญของมาตรการช ่วยเหลือประชาชนและผู้ ร ั บใบอนุญาตในช่วงว ิ กฤต  
ไวรัสโควิด-19 

เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19  
ซ่ึงไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ต้องมีพาหะที่สำคัญคือคนที่ติดเชื้อ ดังนั้นมาตรการที่ลดการ
แพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 หรือหยุดการแพร่กระจาย คือการที่ทำให้คนอยู่กับที่ อยู่กับบ้าน ไม่เคลื่อนที่ 
หรือเดินทางสัญจร จึงเกิดเป็นมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home อย่างไรก็ตาม ประชาชนยัง
จำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร ทำงาน หรือรับบริการทางด้านโทรคมนาคม จึงเป็นที่มาและควา มสำ คัญของมติ 
กสทช. ว่าด้วยมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 เพ่ือรองรับ
มาตรการส่งเสริมการทำงานท่ีบ้าน หรือ Work from home ของรัฐบาล โดยมาตรการที่กสทช. นำออกมา
ช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิม
ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด์ประจำที่เป็น 100 Mbps และมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุน
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

นอกจากน้ี กสทช. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ หรือ ความจำเป นของมาตรการดังก ล่าว ท่ีจะมีต่อ
ผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือช่วยเหลือในวิกฤติไวรั ส
โควิด-19 นี้ กสทช. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาต ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรราย ไ ด้เข้า
กองทุน กทปส.  

ข้อสังเกต: ในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมาตรการที่ กสทช. ได้ดำเนินการออกเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการเพ่ิมช่อ งทา งการ
ประชาสัมพันธ์ของมาตรการต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนส่วนมากไม่ได้สมัครใช้บริการตามมาตรการ
ที่กสทช. ออกมาช่วยเหลือ เนื่องจากขั้นตอนในการสมัครยุ่งยาก หรือ แพ็คเกจของค่าโทร ศัพท์ เคลื่ อนที่ ที่
ประชาชนใช้อยู่สามารถครอบคลุมทุกความต้องการได้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นในการสมัครใช้บริการตามมารตร
การที่กสทช.ออกมา70 ดังนั้น จากการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาชนมีความเห็นว่า กสทช.  
ควรออกมาตรการให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างแท้จริง และจำเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือสอนการใช้งานหรือการสมัครบริการให้แก่ประชาชน และกสทช. ควรประชาสัมพันธ์
มาตรการต่างๆ ให้อย่างชัดเจนและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

 
70 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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8.2.3 การคาดการณ์ประโยชน์ท่ีได้รับจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ รั บใ บอนุญาต
ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 

ในช่วงวิกฤตไวร ัสโควิด-19 ร ัฐบาล และ กสทช . ได้ร ่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื ่อนที่และ
อินเทอร์เน็ตประจำที่ทั้งหมด 5 ค่าย ร่วมกันดำเนินโครงการเพ่ิมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 GB และเพ่ิม
ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านเป็น 100 Mbps เพ่ือสนับสนุนนโยบายการทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from 
home ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ โดยมีบริการโทรคมนาคมรองรับการทำงาน การใช้ชีวิต 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป นคนทำงาน และใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ซ่ึงเม่ือจบมีผู้ใช้บริการประมาณ 20 ล้าน 
เลขหมาย71 นอกจากนี้ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ รัฐบาล และ กสทช. ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่
ทั้งหมด 5 ค่าย เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการเคลื่อนที่ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายเป นผู้ใช้บริการแบบเติมเงินซ่ึงจากข้อมูลพบว่าร้อยละ 70 เป นผู้ท่ีอาศัยอยู่ต่างจัง หวัด 
ผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในเมืองท่ีต้องติดต่อกับทางบ้าน หรือ ติดต่อส่ือสารกันโดยใช้การโทรติดต่อส่ือสารกันผ่าน
ระบบเสียงในช่วงท่ีไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ ซ่ึงมาตรการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย ซ่ึงเม่ือจบโครงการมีผู้สมัครใช้บริการประมาณ 50 ล้านเลขหมาย72  

นอกจากนี้ กสทช.ยังได้ออกมาตรการท่ีช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตฯ อีกด้วย โดยมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ีมีหน้าท่ีชำระค่าธรรมเนียมในระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.  
2563 ให้สามารถชำระได้โดยมีรายละเอียดดังนี้73 

▪ ค่าธรรมเน ียมเลขหมายโทรคมนาคมให้ชำระร ้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศกสทช . ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระภายในวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

▪ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
รายปี และเงินนำส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกร ะจาย เสี ยง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 
2563 

➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  

ทุกใบอนุญาตรวมกันของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระภายใน 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 

➢ ผู ้ร ับใบอนุญาตที ่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที ่ได้ร ับใบอนุญาต ทุก
ใบอนุญาตรวมกันของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระร้อยละ 50 ของ
จำนวนเงินที่ต้องชำระภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศ 

 
71 สำนักงาน กสทช., การแถลงข่าวมาตรการการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่ วงโควิด-19 
72 สำนักงาน กสทช., การแถลงข่าวมาตรการการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่ วงโควิด-19 
73 สำนักงาน กสทช., มาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เร่ืองการชำระค่าธรรมเนียมฯ 
สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 
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กสทช. ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับ
ใช้แต่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศนี้ 
มีผลบังคับใช้ 

ข้อสังเกต: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการของกสทช.ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19  
ถือว่ามีประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในแง่ของการลดภาระค่าใช้ระ หรือ ช่วยผ่อนผันค่าใช้จ่ายของ
ผูร้ับใบอนุญาตฯ อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของประชาชน พบว่า มีประชาชนบางส่วน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 จริงๆ เพียงแต่อยู่บนพ้ืนที่ห่างไกล จึงไม่สามารถรับรู้ข่าวสาร
การช่วยเหลือของกสทช. ได้เลย นอกจากนี้ ขั้นตอนในการสมัครใช้บริการค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุส่งผล
ให้ประชาชนกลุ ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของกสทช . ได้เลย ดังน ั ้น ในการออกมาตรการ
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด กสทช. ควรมีเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดูแล แนะนำการสมัครบริการ และ 
การใช้งาน นอกจากนี้ จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไม่เว้นแต่พ้ืนที่ห่างไกล ทั้งนี้มีประชาชนให้ความเห็น
ว่า กสทช. ควรจัดสรรมาตรการให้แก่กลุ่มผู้ เดือดร้อนอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องให้ประชาชนกลุ่มนี้ ดำเนินการ
สมัครบริการให้ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการแนะนำการใช้งาน เป็นต้น 

8.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

8.3.1 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใ บอนุญาต
ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 

ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 รัฐบาล และ 
กสทช. ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและอินเทอร์เน็ตประจำท่ีท้ังหมด 5 ค่าย ได้แก่ AIS 
TRUE DTAC CAT และ TOT ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 
10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps เพ่ือสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลในการให้ประชาชนหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้านหรือ Work from home เพ่ือยับยั้งการระบาดไวรั สโค
วิด-19 และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มี 
สัญชาติไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนผู้ทำงานในเมือง ประชาชนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด และประชาชนผู้ที่
มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่บ้านในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ให้สามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ 8.2.3 แล้วนั้น จะพบว่า
มาตรการดังกล่าวเป นความร่วมมือของท้ังรัฐบาลและกสทช . ในการออกมาตรการช่วยเหลือรับใบอนุญาต
ฯ ที่ได้รับความเดิอดร้อนเช่นเดียวกันในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ 

ข้อสังเกต: ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ท้ัง 5 ค่าย และ รัฐบาล ให้ความ
ร่วมมือกับกสทช. เป็นอย่างดีในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตฯ ในช่วงวิกฤตไวรัส
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โควิด-19 ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการออกมาตรการดังกล่าว กสทช. ได้มีการหารือกับทางรัฐบาลและผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ท้ัง 5 ค่ายโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  
จึงสามารถดำเนินการออกมาตรการดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 
ได้อย่างราบรื่น 

8.3.2 ระยะเวลาของมาตรการช ่วยเหลือประชาชนและผ ู ้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 

สืบเนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด -19 
ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนจำเป็นต้องอาศัยอยู่บ้านทำงาน 
ทุกวัน และประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังน้ัน กสทช .  
เล็งเห็นถึงความจำเป นในการช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และเพ่ือ
สอดรับกับนโยบายสนับสนุนการทำงานท่ีบ้าน หรือ Work from home ของรัฐบาล โดยกสทช. ได้ออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนซ่ึงประชาชนสามารถลงทะเบียนเพ่ือรับความช่วยเหลือเป นระยะเวลา 90 วัน 
(3 เดือน) รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ระบบเติมเงินให้สามารถโทรฟรีได้ 100 นาที นาน 45 
วัน เพ่ือสามารถติดต่อกลับไปยังบ้านระหว่างช่วงเวลาท่ีไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ ทั้งนี้รายละเอียดของ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกสทช. ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีดังนี้ 

▪ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps 

▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 
นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้รับการ
ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมจาก กสทช. โดยผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถชำระค่าธรรม เนียม ส่วนท่ี
เหลือจากวันท่ีกำหนดชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดของการผ่อนผันการชำร ะ
ค่าธรรมเนียมดังนี้ 

▪ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้ชำระร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามประกาศกสทช. ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 

▪ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมรายปี 
และเงินนำส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 
➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ทุกใบอนุญาตรวมกัน

ของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 233 

➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ทุกใบอนุญาตรวมกัน
ของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายใน 
15 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศกสทช . ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระ
ภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ข้อสังเกต: จากการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 กสทช . 
ได้ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็ ว
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ซ่ึงการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการ ให้
ประชาชนอยู่บ้าน ทำงานอยู่บ้าน งดการเดินทางไปยังสถานที่ใดๆ เพ่ือเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรั ส
โควิด-19 ซ่ึงการสนับสนุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แ ละ
อินเทอร์เน็ตประจำที่ รวมถึงผู้ใช้งานระบบเติมเงินจะได้รับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาทีเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 45 วัน
โดยระยะเวลาของ 2 มาตรการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสอดรับกับช่วงเวลาที่รัฐบาลออกนโยบาย ให้
ประชาชนห้ามออกจากสถานที ่พักอาศัยของตนเอง โดยมาตรการช่วยเหลือของกสทช. ดังกล่าวสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดิม ไม่ต้องกังวลภาระค่าจ่าย 
ด้านโทรคมนาคมที่เพ่ิมขึ้น สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมของกสทช . ในการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระส่วนที่เหลือจาก
วันที่ครบกำหนดได้ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ (ร้อย
ละ 50) จากวันครบกำหนดชำระเดิมประมาน 1 เดือนครึ่ง ซ่ึงถือได้ว่า การดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถเยียวยาผลกระทบท่ีผู้ประกอบการได้รับจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี 
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8.4 การประเมินกระบวนการ 

8.4.1 การวางแผนเพ่ือการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วง วิ กฤต
ไวรัสโควิด-19 

ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของกสทช.  
มีการดำเนินการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยก่อนที่จะมีการออกมาตรการทั้งหมดตามที่ได้กล่ าว
ไว้ข้างต้น กสทช. ได้จัดประชุมหารือทั้งกับภาครัฐ ผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เนตประจำที่ 
รวมถึงหารือกันภายในสำนักงานกสทช.74  ซ่ึงกสทช.ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -
19 อยู ่ เสมอ โดยได้จ ัดประชุมเพื ่อหารือในการช่วยเหลือประชาชนและผู ้ประกอบการเพิ ่มเติมเพื ่อออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบที่ ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19ได้อย่า งทั่ วถึง75 
จากนั้นจึงจัดแถลงการประชุมเพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารของมาตรการช่วย เหลือ
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช . อีกด้วย 
 

รูปท่ี 8-3: การจัดประชุมหารือและแถลงการณ์ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 ของกสทช. 

 
 
 

 
74 สำนักงาน กสทช., แถลงข่าวผลการประชุม กสทช. วาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ 
75 สำนักงาน กสทช., การแถลงข่าวมาตรการการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 

การจัดประชุมหารือและแถลงการณ์ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชานและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของ
กสทช. 
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ข้อสังเกต: ในการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตด้านกิจการกร ะจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของกสทช. นั้น กสทช. ได้ดำเนิน 
การวางแผนก่อนลงมติออกมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้มีการแถลงผลการประชุ ม
หารือในการออกมาตรการดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลและรายละเ อียด
ของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวบนว็บไซต์ของสำนักงานกสทช. อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางการให้ข้อมูลรายเอียดของมาตรการดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากประชาชน
บางส่วนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ห่างไกล ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมาตรการดังกล่าวเลย76 

8.4.2 กระบวนการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิ กฤต
ไวรัสโควิด-19 ของกสทช.  

ในการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรั สโควิ ด -19 
จำเป็นต้องได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและได้รั บการ
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือดังก ล่าว 
ท้ังบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพ่ือชี้แจงรายละเอียดที่ประชาชนผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธ์ิรับการช่วยเหลือไ ด้
เข้าใจถึงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตการดังกล่า ว 77 นอกจากน้ี 
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวยังรวมถึง โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของสำ นักข่ าว
ต่างๆ ด้วย เพ่ือเป็นการกระจายข่าวสารให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบเช่นเดียวกัน 78 อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนบางส่วนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ประชาชนผู้สูงอายุ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเน่ืองจาก 
ไม่มีโทรทัศน์ หรือ อินเทอร์เน็ตใช้ และที่สำคัญประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 อย่างมากแต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะไม่ทราบข้อมูลของมาตรการดังกล่าว ดังนั้น กสทช .  
ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนกลุ่มผู้ สูงอายุ และผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล อาทิ เจ้า
หน้าที่กสทช. ลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพ่ือประชาสัมพันธ์มาตการของกสทช. และดำเนินการแนะนำถึ ง
วิธีการสมัครการใช้งานเพ่ือให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน  
เป็นต้น  

 
76 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
77 สำนักงาน กสทช., มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเน่ืองจากสถานการณ์แพ ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ของกสทช. และสำนักงาน กสทช. 
78 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, กสทช. ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้ใช้งานเน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีคนละ 10 GB 
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รูปท่ี 8-4: ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19  
 
ข้อสังเกต: กสทช. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่ว ง

วิกฤตไวรัสโควิด-19 ทั้งบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ และโทรทัศน์ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ประชาชนบางส่วน อาทิ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ ผู้สูงอายุ ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารมาตรการ
ช่วยเหลือของ กสทช. ได้ เนื่องจาก ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ ไม่มีโทรทัศน์ที่บ้าน ดังนั้น กสทช. ควรเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับข่าวสารและการช่วยเหลื อจากกสทช . อย่างเท่าเทียม
กัน อาทิ เจ้าหน้าที่กสทช. ลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนะนำวิธีการสมัครและการใช้งานแก่ประชาชนกลุ่มเหล่านี้ เพ่ือให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุ ด
ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

8.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

8.5.1 ผลการดำเนินการใช้มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโค
วดิ-19 ของกสทช. 

จากการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19  
ของกสทช. สอดรับกับช่วงที่รัฐบาลออกนโยบายให้ประชาชนหยุดอยู่บ้าน ทำงานอยู่ที่บ้าน และห้าม

เดินทางไปยังสถานที่ใดๆ โดยสามารถแบ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ดังนี้ 

▪ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 

▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 
นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ระยะเวลาทั้งสิ้น 45 วัน 

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือประชานและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของกสทช. 
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โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประชาชนสนใจสมัครเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ ฟรี 
10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20 
ล้านเลขหมาย สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจรับสิทธ์ิมาตรการช่วยเหลือด้านการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทร
ฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเลข
หมาย ซ่ึงเม่ือดูจากตัวเลขดังกล่าว ถือว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวของกสทช . อย่างไรก็ตาม ในการลงพ้ืนท่ีรับฟังความคิด เ ห็ นสาธ ารณะ 
(Public Hearing) พบว่า ประชาชนผู้สูงอายุ หรือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน 
และไม่มีโทรทัศน์ท่ีบ้าน ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับข่าวสารของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวของกสทช .  ทั้งๆที่ 
กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างมากเช่นเดียวกัน 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ของกสทช. มีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้ชำระร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามประกาศกสทช. ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 

▪ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมราย ปี 
และเงินนำส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 
➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ทุกใบอนุญาตรวมกัน

ของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ทุกใบอนุญาตรวมกัน

ของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายใน 
15 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศกสทช . ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระ
ภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

จะเห็นได้ว่าผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีหน้าที่ชำระ
ค่าธรรมเนียมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้รับการผ่อนผันการชำระ
ค่าธรรมเนียมจาก กสทช. โดยผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถชำระค่าธรรมเนียมส่วนท่ี เห ลือจากวั น ท่ี
กำหนดชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเป นการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือ (ร้อย
ละ 50) จากวันครบกำหนดชำระเดิมประมาน 1 เดือนครึ่ง 

 ข้อสังเกต: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ถือว่าได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากประชาชน อย่างไรก็ตามจากการลงพื ้นที ่ร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ( Public 
Hearing) พบว่า ประชาชนผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลไม่ทราบข่าวสารของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว 
เนื่องจาก ไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน หรือ ไม่มีโทรทัศน์ที่บ้าน ซ่ึงในประเด็นนี้ทางที่ ปรึ กษา เสนอแนะ
ให้กสทช. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้าน หรือ พ้ืนที่ห่างไกลเ พ่ือ
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ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการสมัครการใช้งาน และ
วิธีการใช้งานแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย อีกทั้ง ประชาชนบางส่วนได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่า สน ใจ ว่า 
กสทช. ควรออกมาตรการให้แก่กลุ่มผู้เดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ลงทะเบียนมาสมัครใช้บริการ แต่เป็นการมอบสิทธ์ิให้ได้ใช้เลย79 เนื่องจากพบว่าขั้นตอนในการสมัคร
ใช้บริการค่อนข้างยุ่งยาก หรือ เข้าใจยากสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จึงอาจทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ เสียสิทธ์ิการใช้บริการ
ทั้งๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน 

8.5.2 ประสิทธิผลของมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -
19 ของ กสทช. 

จากการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Puclic Hearing) ทางคณะที่ปรึกษาได้พบความคิดเห็นที่
สำคัญเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนในพื ้นที ่ส่วนมากรับร ู ้ถ ึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผ ู้รับ
ใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวร ัสโควิด-19 และได ้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการเป นจำนวนมาก  อย ่างไรก็ตาม
ประชาชนได้แจ้งถึงปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ ที่เมื่อการใช้งานใน
ตอนแรกความเร ็วอินเทอร์เน็ตค่อนข ้างเร ็วด ีมาก พึงพอใจเป นอย่างยิ ่ง แต ่พอใช ้บร ิการไปสักพัก
ประสิทธิภาพการใช้งานไม่พึงพอใจเหมือนเดิม โดยความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง จนบางครั้งไม่สามารถใช้
งานได้เลย80 นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนที่ได้สมัครใช้บริการไปแล้ว แต่กลับไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากแพ็คเกจ
ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองค่อนข้างครอบคลุมความต้องการอยู่แล้ว จึงให้ความเห็นว่า กสทช . ควร
มอบมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ โดยไม่ต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ส มัคร
ใช้บริการ 

สำหรับการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีความ
พึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม  โดย
สามารถให้ชำระส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 50) ได้ภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นับแต่วันครบกำหนดชำระเดิมใน
วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

ข้อสังเกต: จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของกสทช . 
ทั ้ง 4 มาตรการ ถ ือว่าก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว ่าจะเป็น ประชาชนทั ่วไป 
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม และ สถานพยาบาลของภาครัฐ ให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 ต่อไปได้ 
อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความทุกข์ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบางส่วนยังไ ม่สามารถรับรู้ข่าวสาร และเข้าถึง
การใช้สิทธิได้ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้อาศัยอยู่พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น กสทช. ควรที่จะมอบสิทธ์ิในการรับความช่วยเหลือ
จากมาตรการดังกล่าวให้แก่กลุ่มประชาชนเหล่าน ี้ เลย โดยไม่ต้องผ่านการลทะเบียนใช้บริการ พร ้อมทั้ง

 
79 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จังหวัดบุรัรัมย์ 
80 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) 
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จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้งานอีกด้วย เพ่ือให้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

8.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัส 
โควิด-19 ของ กสทช. เพื ่อนำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามร ูปแบบการประเมินผล
โครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อม เม่ือพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 พบว่า  
จากกวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ  และการดำรงชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มีมากมาย อาทิ 
กิจการหรือบริษัทท่ีเก่ียวกับท่องเที่ยว ร้านอาหารต้องปิดตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคลดลงมาก ไม่สามารถแบกรับ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานที่ลดลงอย่างมากในลำดับถัดมา นอกจากนี้ประชาชน
ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) หรือ ห่างไกลจากบ้านเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน
ตามมาตรการล็อคดาวน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซ่ึงมาตรการที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกมาช่วยเหลือประชาชน
และผู้ประกอบการในประเทศ สามารถแก้ปัญหาหรือเยียวยาความทุกข์ร้อนได้อย่างตรงจุด  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมาตรการที่ กสทช . ได้ดำเนินการออกเ พ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการเพ่ิมช่อ งทา งการ
ประชาสัมพันธ์ของมาตรการต่างๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือสอนการเข้า ถึงมาตรการ
ช่วยเหลือของ กสทช. 

การประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ทั้ง 5 ราย และ 
ภาครัฐ ให้ความร่วมมือกับกสทช . เป็นอย่างดี ในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ปร ะกอบการ
โทรคมนาคมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 และก่อนการดำเนินการออกมาตรการดังกล่าว กสทช. ได้มีการหารือ
กับทางรัฐบาลและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตประจำที่ท้ัง 5 รายโดยได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จึงสามารถดำเนินการออกมาตรการดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างราบรื่น  

สำหรับงบประมาณที่ กสทช. ได้ใช้ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ
เพ่ือต่อสู้กับวิกฤตไวรัสโควิด-19 นั้นมีการแจกแจงที่มาของการจัดสรรงบประมาณและเปิดเผยบนเว็บไซต์ 
ของสำนักงาน กสทช. จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลและโปร่งใสในการใช้งบประมาณดังกล่าว 

นอกจากนี้ หากประเมินถึงระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤต
ไวรัสโควิด-19 นี้ พบว่า มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมควา มเร็ ว
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ผู้ใช้งานระบบเติมเงินจะได้รับสิทธิ์
โทรฟรี 100 นาทีเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 45 วัน และมาตรการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ (ร้อย
ละ 50) แก่ผู้รับใบอนุญาต จากวันครบกำหนดชำระเดิมประมาน 1 เดือนครึ่ง ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นระยะเวลาใน
การดำเนินมาตรการที่เหมาะสม สามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกวิกกฤตดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
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การประเม ินกระบวนการ  พบว่า  กสทช . ได้ดำเน ินการวางแผนก่อนลงมติออกมาตรการช่วยเหลือ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้มีการแถลงผลการประชุมหารือในการออกมาตรการดังกล่าวให้ประชา ชน
รับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลและรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวบนว็ บไซต์ของ
สำนักงานกสทช. อีกด้วย เว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ และโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการให้ข้อมูลรายเอียดของมาตรการดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากประชาชนบางส่วนที่
อาศัยอยู่นพ้ืนที่ห่างไกล ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของมาตรการดังกล่าวเลย 

การประเมินผลผลผลิตหรือผลลัพธ์ พบว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิ กฤต
ไวรัสโควิด-19 ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชน อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ (Public Hearing) พบว่า ประชาชนผุ้สูงอายุ หรือ ผู้ที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลไม่ทราบข่าวสารของมาตรการ
ช่วยเหลือดังกล่าว เนื่องจาก ไม่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน หรือ ไม่มีโทรทัศน์ที่บ้าน ซ่ึงในประเด็นนี้ทา งที่
ปรึกษาเสนอแนะให้กสทช. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้าน หรือ 
พ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ กสทช. ควรออกมาตรการให้แก่กลุ่มผู้เดือดร้อน
จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ลงทะเบียนมาสมัครใช้บริการ แต่เป็น
การมอบสิทธ์ิให้ได้ใช้เลย81 เนื่องจากพบว่าขั้นตอนในการสมัครใช้บริการค่อนข้างยุ่งยาก หรือ เข้าใจยาก
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จึงอาจทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ เสียสิทธิ์การใช้บริการทั้งๆที่ได้รับความเดือดร้อนจา กวิ กฤต
ไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน 

 
81 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จังหวัดบุรัรัมย์ 
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9 ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ 

9.1 ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. เลขาธิการ กสทช.  
และสำนักงาน กสทช. อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตามการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในแผนการดำเนินงานที่สำคัญอย่า งใกล้ชิ ด 
เนื่องจากเป็นแผนการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน อาทิ ประชาชน ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญของประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมและการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ การติดตามความคืบหน้าของแผนการ
ดำเนินงานที่สำคัญ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยแผนการดำเนินงานที่สำคัญในการติดตามและประเมินผล 82 
ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  

โดยในเรื่องความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ มี 2 ประเด็นสำคัญในการศึกษา ได้แก่ 1. การ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน และ 2. การจัดต้ังเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดย
มีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเด็นเพ่ือการประเมินที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงตามหลัก CIPP ดังนี้ 

 

รูปท่ี 9-1: แนวทางการประเมิน CIPP ในประเด็นด้านความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานท่ีสำคัญ  

 
82 ประเด็นสำคัญดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การประเมินผลการท างาน ด้านความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ พบว่าเป นการด าเนินงานท่ีประชาชนพึงพอใจและมีระดับคะแนนความ
เป นประโยชน์ในระดับมาก โดย กสทช  สามารถพัฒนาการด าเนินงานด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและท าขั้นตอนให้ง่ายขึ้น

การประเมินบริบท
 Context Evaluation)

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ ประกอบด้วยประเด็น 1) การจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสือ่สารลงดิน ท่ีสามารถด าเนินงานได้ตามก าหนดของแผน อย่างไรก็ตาม
ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาด าเนินงานเพ่ิมเติมในส่วนของการเยียวยาต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และประเด็น 2) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉกุเฉินแห่งชาติ 
ท่ีประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์และจะลดความซับซ้อนของการติดต่อ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาเรื่องของความรวดเร็วและคุณภาพของการด าเนินงานเป็นส าคัญ  

1 การประเมินปัจจัยน าเข้า
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการท างาน
 Process Evaluation)

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์
 Product Evaluation)

2 3 4

ปร
ะเด

็น 
1

ปร
ะเด

็น 
2

      ความส าคัญ ความจ าเป น
➢เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์ของประชาชน
➢เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเขต

พ้ืนที่ส าคัญหรือพ้ืนที่เศรษฐกิจต่างๆ
➢เพื่อให้ กทม  เป นเมืองหลวงแห่ง

มหานครแห่งอาเซียนอย่างสมบูรณ์

      ความส าคัญ ความจ าเป น
➢เพ่ือความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
➢ลดความซับซ้อนและเร่งความ

รวดเร็วในการประสานงาน

      แผนการด าเนินงาน
➢มีแผนการด าเนินงานด้าน

ระยะเวลาและเส้นทางท่ีชัดเจน
➢ทั้งนี้ มีบางแผนงานอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
      ผู้มีส่วนร่วม
➢กสทช. กทม. การไฟฟ้าฯ ประชาชน

      แผนการด าเนินงาน
➢มีแผนการด าเนินงานและคณะท างานที่

จัดตั้งขึ้นมาชัดเจน 
➢มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการใช้เลขหมาย 

191 เป็นเลขหมายกลาง
      ผู้มีส่วนร่วม
➢กสทช. มอบหมายให้ สตช 

      การปฏิบัติงานตามแผนงาน
➢กสทช  มีแผนและกระบวนการ

ด าเนินงานตามแผนที่เป นขั้นตอนโดย
อาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ

➢สามารถสร้างความร่วมมือในการใช้
งานท่อร้อยสายของ TOT ร่วมกันได้

      การปฏิบัติงานตามแผนงาน
➢กสทช  ท างานตามแผนและ

เตรียมพร้อมด้วยการจัดประชุม
ความคืบหน้า

➢ออกประกาศประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดท า
โครงการดังกล่าว

      ผลของการด าเนินงาน
➢ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด

บางส่วน และบางส่วน
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่อง

➢ระหว่างด าเนินงาน กสทช  
ควรมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีรัดกุมเพิ่มเติม

      ผลของการด าเนินงาน
➢ยังอยู่ระหว่างด าเนินงาน
➢ควรเร่งการด าเนินงานเพ่ือน าสู่ผล

เชิประจักษ์
➢ควรค านึงถึงเรื่องคุณภาพ 

ความเร็ว และค่าบริการ
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9.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

จากประเด็นศึกษาเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการติดตามและประเมินผลความคืบหน้า
ของแผนการดำเนินงานที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม สามารถนำมาประเมินในบริบทสภาวะแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 

9.2.1 ท่ีมาและความจำเป น 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
จากการศึกษาการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินเพ่ือปรั บเปลี่ยนระบบสาย ไฟฟ้า

อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ กสทช. ในปี พ.ศ. 2559 เรื่องการนำสายสื่อสาร 
ลงดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยการดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน กสทช . ได้ดำเนินการจัดการมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงสามารถเห็นการดำเนินงานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วในบางพ้ืนที่ของ จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร เชียงราย จันทบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ส่วนมากของประเทศไทยยัง ไม่ ได้รับ
การดำเนินการดังกล่าว และปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไปมา
กังวล เนื่องจากสายสื่อสารรกรุงรังไม่เป็นระเบียบ หย่อน หรือ พังลงมาจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซ่ึงปัญหา
ทั้งหมดนี้ส่งผลอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจร และสร้างทัศนียภาพที่ไม่สวย งา มให้ กับ
พ้ืนที่ในบริเวณนั้นๆ ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ดังกล่าว ไ ด้อย่าง
ทันท่วงที83 

ทั ้งน ี ้  ในการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงดินส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเนื่องจากผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องแบกรับต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายซ่ึงถือเป็นต้นทุนสำ คัญที่
เพ่ิมมากขึ้น84 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการดังกล่าว หรือ หากมีการดำเนินการ
ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ควรมีมาตรการชัดเจนในการช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการจัดการสายสื่อสารลงดินตามแผนการดำเนินงานของ 
กสทช. ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถเห็นการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม กสทช. และ สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมเติมการดำเนินการเยียวยาต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายให้แ ก่
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุ กภา คส่วน
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 
 

 
83 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
84 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเ 
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การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเลขหมายฉุกเฉินที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดความสับสนของผู้ใช้งานรวม

ไปถึงการให้บริการเลขหมายฉุกเฉ ินในปัจจุบันที ่มีความล่าช้าและติดต่อได้ยากโดยในต่างประเทศ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มีการใช้เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวแล้วในปัจจุบันซ่ึงสร้างความ
สะดวกสบายในการใช้งานแก่ประชาชนอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยทัดเทียมกับต่างประเทศการจัดทำ
เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ทั้งนี้  
ในปัจจ ุบ ัน กสทช . กำลังเร ่งผลักดันเลขหมายฉุกเฉ ินแห่งชาติเลขหมายเดียว หร ือ National Single 
Emergency Number โดยจะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำหมายเลขโทรศัพท์ 191 มาใช้เป็น
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว โดยในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช .) ได้ออก
ประกาศเพ่ือเปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดทำโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทที่
สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเข้ามาได้  

ข้อสังเกต : การมีเลขหมายฉุกเฉ ินแห่งชาติเพียงเลขหมายเดียวจะสามารถลดความสับสนของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่สามารถเร่งดำเนินการจัดการปัญหาได้เร็วขึ้น เป็นสากลมากขึ้น  เนื่องจากเป็นศูนย์
บัญชาการที่รวบรวมเรื่องร้องทุกข์ไว้ท่ีนี่ที่เดียวแล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการแห่งชาติ
ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

9.2.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน นอกจากปรับเปลี่ยนทัศนียภาพให้สวย งามมาก

ยิ่งขึ้น ยังสามารถเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน เนื่องจากปัญหา สำ คัญที่ พบใน
ปัจจุบันคือ สายสื่อสารรกรุงรังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อาทิ สายไฟ
ฟ้าช็อต อุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากสายไฟฟ้าอากาศ นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่สามารถพบเห็นได้ 
คือ สัญญาณสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เนื่องจากสายสื่อสารรกรุงรังไม่เป็นระเบียบส่งผลโดยตร งต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการในพ้ืนที่นั้นๆ ซ่ึงในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในบางพ้ืนที่แล้ว ทั้งนี้  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. ดังนั้น หากสำนักงาน กสทช. สามารถ
ดำเน ินงานท่อร้อยสายสื ่อสารลงใต้ดินแล้วเสร ็จทุกพื้นที่  จะเป็นการเพิ ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน 
เนื่องจากสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ในทางกลับกัน ในระหว่างการดำเนินการ ดังกล่าว 
สำนักงาน กสทช. ควรประสานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการกำกับ ดูแลควา ม
ปลอดภัยจากการดำเนินการก่อสร้าง เพราะอาจเกิดอันตรายกับประชาชนผู้สัญจรได้85 

 
85 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (Focus Group) และ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุภูมิภาค (Public 
Hearing) 
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ข้อสังเกต: ประโยชน์จากการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินมีประโยชน์แก่ปร ะชาชน
ทั้งในด้านความสวยงามของทัศนียภาพ ด้านประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้บริการด้านโทรคมนา คม 
และด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างทั่ วถึง 
กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องช่วยเหลือและเยียวยาต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการจั ดร ะเบี ยบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย 
 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

ปัจจุบันในต่างประเทศมีการให้บริการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single 
Emergency Number) อาทิ สหรัฐอเมริกา (เลขหมาย 911) สหภาพยุโรป (เลขหมาย 112) ประเทศอังกฤษ 
(เลขหมาย 999)86 ซ่ึงมีรูปแบบการดำเนินงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Center) เพ่ือรองรับการแจ้ง
เหตุฉุกเฉินและติดต่อโดยตรงกับศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Command Center) ซ่ึงการนำบริการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมาใช้จะเป็นการยกระดับการให้บริการและบริหารเหตุฉุกเฉินได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเพียงพอ 
 ข้อสังเกต: ปัจจุบัน กสทช. ได้ดำเนินการเร่งรัดให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติและมีการ
มอบหมายให้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการจัดต้ังเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเพียง เลขหมาย
เดียวคือ 191 ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ ซ่ึงหากดำเนินการแล้วเสร็จเลขหมาย
ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งานอย่างมาก ลดความสับสนของประชาชน 
และจัดการกับปัญหาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

9.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.ในด้านกิจการโทรคมนาคมจำเป็นต้องได้รับการ ติดตา มและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำ คัญ
สามารถนำมาประเมินในบริบทปัจจัยนำเข้าได้ ดังต่อไปนี้ 

9.3.1 แผนการดำเนินงาน หรือ การเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน 

 การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงดินของสำนักงานกสทช . ม ีแผนการ

ดำเนินงานท่ีชัดเจนโดยมีการวางเป้าหมายของการดำเนินการภายในปีพ.ศ. 2563 ไว้อย่างชัดเจนและ
เป นรูปธรรม และสามารถนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ได้ตามกรอบเวลาและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้  
การดำเนินการตามแผนงานยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซ่ึงแผนการดำเนิ นงานจั ด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช.ประจำปีพ.ศ. 2563 ได้แก่  

 
86 Nation TV, กสทช. เร่งดันหมายเลข 191 เลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ 
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▪ ดำเน ินการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื่อสารลงดินในพื ้นที ่กร ุงเทพมหานครและ
ปร ิมณฑลทั ้งหมด 8 เส ้นทาง รวมระยะทางทั ้งสิ ้น 37.7 กิโลเมตร โดยเร ิ ่มเส ้นทางแรกที่
พหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย์) ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

▪ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่ภูมิภาคอีก 74 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 4,000 กิโลเมตร 

รูปท่ี 9-2: แผนการดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดินประจำปีพ.ศ. 2563 

 ข้อสังเกต: การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช . มีการ
วางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ซ่ึงในปัจจุบันสามารถเห็นการดำเนินงานของสำ นัก งาน
กสทช. เป็นไปตามแผนงานแล้วในบางส่วน อาทิ ซอยอารีย์ระยะทาง 1 กิโลเมตร และพ้ืนบางส่วนของภูมิภาค
ต่างๆ อาทิ เชียงราย จันทบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ ในร ะหว่า งการ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานและกรอบเวลาที่กำหนด 
 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
การดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงาน กสทช . ได้มีการผลักดันเลขหมาย

ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมาต้ังแต่ปีพ .ศ. 2562 โดยจะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำ เลข
หมายโทรศัพท์ 191 มาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว ซ่ึงสำนักงาน กสทช. มีการเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวอย่างดีโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการการบริ หารราชการ
แผ่นดินเพ่ือชี้แจงความคืบหน้าเก่ียวกับการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่ง ชาติ  และ
มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการจัดตั้งเป นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ซ่ึง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ออกประกาศเพ่ือเปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดทำโคร งการ
จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยให้บริษัทท่ีสนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเข้ามาได้ 

แผนการด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงดินของส านักงาน กสทช. ประจ าปีพ.ศ. 2563
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ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุก เฉิน
แห่งชาติพร้อมทั้งผลักดันเลขหมายโทรศัพท์ 191 เพ่ือนำมาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดย
สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ 
สำนักงาน กสทช. ยังได้จัดประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

9.3.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน  

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช . จำเป็นต้องไ ด้รั บควา ม

ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวในปี พ .ศ. 2563 สำนักงาน 
กสทช. ได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาสายส่ือสาร 
รกรุงรัง ไม่เป นระเบียบ ด้วยการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า และมัดรวบสาย
ให้เรียบร้อยเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยพ้ืนที่แรกที่
จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ได้แก่ เส้นทางถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย์) 
ต้ังแต่บริเวณต้นซอยจนถึงหน้าสำนักงานสรรพากรทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยในปี พ.ศ. 
2563 สำนักงาน กสทช. ยังมีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ทั้งหมด 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 37.7 กิโลเมตร และสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในส่วนพ้ืนท่ี
ภูมิภาครวม 74 จังหวัดท่ัวประเทศ ระยะทางรวมกว่า 4,000 กิโลเมตร87 

นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื่อสารลงดินในพื ้นที่ภูมิภาค อาทิ 
เชียงราย จันทบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น สำนักงาน กสทช. จะได้รับความร่วมมือเป นอย่างดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการดำเนินการลงพ้ืนที่สำรวจสายสื่อสารเพ่ือทำการจัดระเบียบสายสื่ อสาร
และนำสายสื่อสารลงดิน 

ข้อสังเกต: ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช. ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน .) การไฟฟ้าส่วนภู มิภ าค 
(กฟภ.) ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น การดำเนินงานของกสทช . จึงดำเนินไปอย่าง
ราบรื่น ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
สำนักงาน กสทช. ได้เร่งผลักดันเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมาต้ังแต่ปีพ .ศ. 2562  

โดยร่วมมือกับสำนักงานจำรวจแห่งชาติในการนำเลขหมายโทรศัพท์ 191 มาใช้เป นเลขหมายฉุก เฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ออกประกาศเพ่ือเปิดประกวดรา คา ทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดทำโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทท่ีสนใจได้ยื่น ข้อ เสนอ
และเสนอราคาเข้ามา ซ่ึงในภายหลังจะมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดต้ั งศูนย์รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
87 สำนักงาน กสทช., สำนักงาน กสทช. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2563 เร่ิมเส้นทางซอยอารีย์ ร่วมปรับปรุงทัศนียภาพกรุงเทพฯ ให้สวยงาม 
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รูปท่ี 9-3: ความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นอย่างดีในการ
จัดต้ังศูนบ์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือนำเลขหมายโทรศัพท์ 191 มาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ 
เลขหมายเดียว โดยในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) อยู่ในขั้นตอนการคัดเลื อกผู้ ชนะในการ
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดทำโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

9.4 การประเมินกระบวนการ 

ความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญของกสทช . มีการดำเนินการมา อย่าง
ต่อเนื่องซ่ึงกระบวนการในการดำเนินงานจำเป็นต้องได้รับการติดตามและประเมินผล ดังนั้นการดำเนินงาน  
ด้านกิจการโทรคมนาคมสามารถนำมาประเมินในบริบทการประเมินกระบวนการได้ ดังต่อไปนี้ 

9.4.1 การวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมเพ่ือการดำเนินงาน 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
 ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของกสทช . มีการวางแผนการดำ เนิ นงาน ไว้

ล ่วงหน้าตั ้งแต่ป ีพ.ศ. 2562 เน ื ่องจากเป็นการดำเนินงานต่อเนื ่องจากปีพ .ศ. 2562 ซึ ่งได้กำหนดแผนการ
ดำเนินงานของปีพ.ศ. 2563 ไว้โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินเป็นหนึ่ง ในแผนการ
ดำเนินงานประจำปีของกสทช. นอกจากนี้ สามารถเห็นความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ 
จัดระเบียบสายสื่อสาร และได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม กสทช. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ในพ้ืนที่บางส่วนตามแผนการดำเนินงาน  

อีกทั้ง ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมจำนวน 11 ราย ซ่ึงเป็นสมาชิกสมาคมโทรคมนาคม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สตช.) ได้ออกประกาศเมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 63 เพื่อ
เปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเข้ามาได้

ในปี 2562 กสทช. เร่งผลักดันเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว หรือ 
National Single Emergency Number โดยจะร่วมมือกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการน าหมายเลขโทรศัพท์ 191 มาใช้เป นเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว

ส านักงาน กสทช  ได้มีการผลักดันเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมาตั้งแต่ปี      โดยจะร่วมมือกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการน าเลขหมายโทรศัพท์     มาใช้เป นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว

ความคืบหน้าในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ4.2
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แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท อินเตอร์
ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ที .ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน ไฮเวย์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาบันทึกความ
ร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันใน
การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน 
(Infrastructure Sharing) เพ่ือตอบสนองนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของภาครัฐ 
ในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการมหา
นครแห่งอาเซียน โครงการ Smart City เป็นต้น88 

รูปท่ี 9-4: การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดินประจำปี
พ.ศ. 2562-2563 

ข้อสังเกต: กสทช. มีการวางแผนการดำเนินงานและตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินเป็นอย่างดี โดยแผนการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ สาย
สื่อสารลงดินเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2563 ของกสทช. นอกจากนี้ กสทช. ยังได้รับความ
ร ่วมมืออย่างดีจากผู ้ประกอบการโทรคมนาคมในการเตรียมความพร ้อมการนำสายสื่อสารลงดิน  โดย
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 11 รายได้ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

 
88 Adslthailand, 11 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของทีโอทีทั่วประเทศ 

การด าเนินงานที่ส าคัญในด้านกิจการโทรคมนาคมถือเป นการด าเนินงานต่อเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสาร การ
น าสายสื่อสารลงดิน การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม จึงมีความจ าเป นต้องติดตามความคืบหน้าในทุกปี

ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดระเบียบสารสื่อสาร

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

4.1

   บริษัทสื่อสารสมาชิกสมาคมโทรคมฯ 
ลงนามใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทีโอที 

MOU ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ทีโอที

   มิ ย  25     ม ค      

เดือน ม ค      16 ก ย  2562

ผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครและ
ส านักงาน กสทช.เปิดโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

เปิดโครงการท่อร้อยสาย

กรุงเทพธนาคมได้ด าเนินการสรรหา
ผู้รับเหมางาน เพ่ือด าเนินโครงการฯ

ด าเนินการสรรหาผู้รับเหมา
กสทช. ส่งหนังสือให้กรุงเทพธนาคม 
ยกเลิกการประมูลโครงการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร

หยุดการด าเนินโครงการฯ

ที่มา: ส านักงาน กสทช., positioningmag

กฟภ. ออกประกาศหลักเกณฑ์จัดระเบียบสาย
สื่อสาร และด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร

กฟภ. ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ระเบียบสายสื่อสาร และได้ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม กสทช. 
ด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร

11 มี ค       - ปัจจุบัน
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การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ในการจ ัดตั้งศูนย์รับแจ ้งเหตุฉ ุกเฉ ินแห่งชาติมีขึ ้นเพื่อตอบสนองทิศทางและนโยบายที ่สำคัญของ
สำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2562 เรื่องการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว ซ่ึง
เป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. มีการเตรียมความ
พร้อมและวางแผนในการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือชี้แจงความคืบหน้าเก่ียวกับการดำเนินโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
 นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการ
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติและนำหมายเลขโทรศัพท์ 191 มาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว และได้
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัด ต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยการจัดหาที่ปรึกษาโคร งการ
จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติซ่ึงในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหา  

รูปท่ี 9-5: การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2562-2563 

 ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดต้ั งศูนย์
บัญชาการแห่งชาติโดยมีทั้งการจัดประชุมเพ่ือชี้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ อีกทั้งยังดำเนินการออก
ประกาศเพ่ือประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างทำโครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยเป็นการเปิด
โอกาสให้บริษัทท่ีสนใจร่วมยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ซ่ึงถือว่าการดำเนินการของกสทช . และความร่วมมือ 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช .) ในการเตร ียมความพร ้อมและวางแผนเพื ่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นไปตามแผนงาน เพ่ือนำไปสู่กา รปฏิบั ติใ ช้จริ ง ใน
อนาคต 
 
 

ความคืบหน้าในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

25 ธ.ค. 2561
คณะรัฐมนตรี  ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ

29 ม.ค. 2563

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่
ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

17 ก.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ต.ค. 2563 – ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่
ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทิศทางและนโยบายที่ส าคัญของส านักงาน กสทช  ในปี 
     เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

4.2
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9.4.2 การปฏิบัติการตามแผนงาน 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
 การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินเป็นการดำเนินการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และใน
ปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวของสำนักงาน กสทช. ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนการดำเนินการประจำปี
พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน กสทช. โดยในพ้ืนท่ีแรกท่ีสำนักงาน กสทช. ลงพ้ืนท่ีจัดระเ บียบสาย ส่ือสาร 
ได้แก่ พ้ืนท่ีบริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย์) รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเส้นทางที่
เป็นส่วนต่อขยายจากถนนพหลโยธินที่มีการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินไปแล้ว ต้ังแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ยังได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมมือกับ 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารท้ังหมด 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 37.7 
กิโลเมตร89  

อีกทั้งยังมีการดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนเฉลิม 
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 
เส้นทาง ได้แก่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และถนนรัชดาภิเษก90 

รูปท่ี 9-6: สำนักงาน กสทช. เร่ิมดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการดำเนิการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช . ในพ้ืนที่
ต่างจ ังหวัด ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช . ได ้เร ิ ่มดำเนินการไปแล้วตามแผนการดำเนินงานประจำปี  

 
89 สำนักงาน กสทช., สำนักงาน กสทช. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2563 เร่ิมเส้นทางซอยอารีย์ ร่วมปรับปรุงทัศนียภาพกรุงเทพฯ ให้สวยงาม 
90 สำนักงาน กสทช., สำนักงาน กสทช. สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 62 และ การดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองในปี 2563 

ส านักงาน กสทช. เร่ิมด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในกรุงเทพมหานครตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของส านักงาน 
กสทช.

ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ส านักงาน กสทช. ได้เริ่มด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ประจ าปี 2563 โดยเริ่มจัดระเบียบสายสื่อสารพ้ืนที่บริเวณเส้นทางถนน
พหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย)์ รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
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โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซ่ึงตามแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักงาน กสทช. มีแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงดินในพ้ืนที่ภูมิภาคทั้งหมด 74 จังหวัดทั่วประเทศ ระยะทางรวมกว่า 4,000 กิโลเมตร โดยในภูมิภาค
ที่ได้เริ่มการดำเนินการดักล่าวตามแผนงานแล้ว อาทิ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในพ้ืนที่
บางส่วนที่ได้รับการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีการดำเนินการไม่เรียบร้อยเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้วางสายส่ือสาร ท่ี
อยู ่ในระหว่างการจัดระเบียบไว้บนฟุตบาทริมถนน 91 สร ้างความอันตรายแก่ชีว ิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเป นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการติดตามการดำเนินงานของ เจ้า หนี้ มา กขึ้น 
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปอย่างปลอดภัยแก่ทุกภาคส่วน 

รูปท่ี 9-7: การดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดินของสำนักงาน กสทช. ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

 
91 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จังหวัด บุรีรัมย์ 

การด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงดินของส านักงาน กสทช. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

วันที่    เมษายน    3 เวลา 9.00น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนัง พร้อมด้วย
ผู้ประกอบการด้านสื่อสาร ร่วมจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณคอสะพานปากพนังฝั งตะวันออก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง     กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์ให้
บ้านเมืองสวยงาม และสร้างความมั่นคงด้านการใช้ไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟ

วันที่ 22 พ.ค. 63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม อาทิ TOT 
CAT เป็นต้น มาร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆที่ห้อยเกาะอยู่ไม่เป นระเบียบ ตั้งแต่แยก
แม่กรณ์ – แยกประตูสลี 2 ฝั ง เพื่อให้สายส่ือสารเป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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รูปท่ี 9-8: การดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดินของสำนักงาน กสทช. ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ และ  
             จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อสังเกต: สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
ได้ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง ดีจาก 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จากผู้ประกอบการโทรคมนาคม และในบาง
พ้ืนที่ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จาก
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนให้ความเห็นว่า ในบางพ้ืนที่ที่ มี
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และได้วางสา ยสื่อสารที่ อยู่ ใน
ระหว่างการจัดระเบียบไว้บนพ้ืนทางเดินริมถนนซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้
สัญจร92 ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิการดังกล่าว 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
ในการดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉึกเฉินแห่งชาติของสำนักงาน กสทช. เป็นการดำเนินงาน

มาอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำศูนย์บัญชาการเหตุฉึกเฉินแห่งชาติและดำเนินการตามยุทธ ศาสตร์
ชาติ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. ในการ
ดำเนินการดังกล่าวเพ่ือนำเลขหมายโทรศัพท์ 191 มาเป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว  
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการออกประกาศเพ่ือเปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ส์
จัดจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยได้เปิดโอกาสให้บริษัทท่ีสนใจสามารถยื่นข้ อเสนอและ
เสนอราคาเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังอยู่ในการดำเนินการจัดหาท่ีปรึกษาโครงการจัดตั้งศูน ย์รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

 
92 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) จังหวัดบุรีรัมย์ 

การด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงดินของส านักงาน กสทช. ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

วันที่    มกราคม      เวลา   .  น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายนพ
สิทธิ์  รุ่งพรปัญญาโรจน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงาน  Kick off 
การตรวจนับสายและจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบายผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการสื่อสารใน
พื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการจากสี่แยก บขส. ถึง ทางรถไฟ บ้านหนองแปป เพื่อความเป็น
ระเบียบของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

วันที่    ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า 
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน Kick Off 
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และท าความสะอาดจัดระเบียบสาย
สื่อสาร  ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรม
ศิลปากร กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 
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 อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ประชาชนมีความ
กังวลในการใช้งานจริงของเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำชาติเลขหมายเดียวในประเด็นท่ีอาจติดต่อยาก 
ไม่มีผู้รับสาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดำเนินการจัดทำ เลข
หมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวเพ่ือป้องการสับสนของเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเกฉินที่ มีอยู่จำนวนมา กใน
ปัจจุบัน93 ดังน้ัน สำนักงาน กสทช. ควรหาแนวทางในการจัดการตามประเด็นท่ีประชาชนมี ความ กังวล 
เพ่ือการดำเนินการดังกล่าวสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ข้อสังเกต: ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่ งชาติ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช .) 
ในการดำเนินการออกประกาศเพ่ือเปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างทำโครงการจัดต้ัง ศูนย์รั บแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน โดยในปัจจุบันยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ประชาชนมีความกังวลต่อการใช้งานจริงของเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เลขหมายเดียว เนื่องจาก อาจติดต่อได้ยาก ไม่มีผู้รับสายเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริง เพราะในปัจจุบันในการ
ติดต่อเลขหมายฉุกเฉินในบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้ หรือ ต้องรอเป็นเวลานาน ดังนั้น สำนักงาน กสทช.  
ควรหาแนวทางเพ่ือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพ่ือให้การดำเนินงานทั้งหมดสามารถก่อให้เกิดปร ะโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

9.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์  

ความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญของกสทช . มีการดำเนินการมา อย่าง
ต่อเนื่องซ่ึง ซ่ึงการดำเนิการดังกล่าวสามารถเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานได้แล้วในบางส่วน ดังนั้น  
การดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมสามารถนำมาประเมินในบริบทการประเมินผลผลิตหรื อผลลัพธ์ไ ด้ 
ดังต่อไปนี้ 

9.5.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลง ดิน

ตามแผนการดำเนินงานของ กสทช. ได้แล้วเสร็จ โดยมีเส้นทางท่ีดำเนินการแล้วเสร็จท่ัวประเทศ  
โดยแบ่งเป น พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 8 เส้นทาง คิดเป นระยะทาง 37.7 กิโลเมตร 
และ เส้นทางในอีก 74 จังหวัด คิดเป นระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร โดยสามารถพบเห็นการดำเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาลงดินของสำนักงาน กสทช . อาทิ เส้นทางถนนพหลโยธิน ซอย 7 
(ซอยอารีย์) และในพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอยุธยา 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น จากที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงการดำเนินการส่วนหนึ่ง ซ่ึงการดำเนินการ
จ ัดระเบียบสาย สื ่อสาร และนำสายสื ่อสารลงดิน ย ังคงดำเน ินการอยู่ในปัจจุบ ัน โดยสำนักงาน กสทช. 

 
93 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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ประกอบกับ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ
เพ่ิม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงดิน มี
ผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ สัญจรในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง  และอาจ
ส่งผลกระทบถึง สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ประชาชน
บางส่วนยังพบการดำเนินงานที่ไม่เร ียบร้อยในระหว่างการจัดระเบียบสายสื่อสารของเจ้าหน้าที ่ จึง
ก่อให้เกิดความกังวลด้านความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้
วางสายสื่อสารที่อยู่ในระหว่างการจัดระเบียบไว้บนฟุตบาท ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่า วสา มารถ
สำเร็จลุล่วงไปอย่างปลอดภัยตรงและตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

ข้อสังเกต  สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร ลง ดิน ได้  
แล้วเสร็จในบางพ้ืนที่ตามแผนการดำเนินงานของ กสทช. ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์ สิน
ของประชาชนผู้สัญจรได้เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินงาน ประชาชนบางส่วนกั งวล ด้าน
ความอันตรายที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องเพ่ิมมาตรการดูแล
ความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
การดำเนินการจัดการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวน้ัน ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่ าง การ

ดำเนินการจัดหาท่ีปรึกษาในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์รั บแจ้ ง เห ตุฉุก เฉิน
แห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้ง เหตุเพลิงไหม้รวมถึง กสทช. ทั้งนี้การ
ดำเนินการดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จำเป นต้องเร่งรัดการ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ เพ่ือนำผลลัพธ์ท่ีได้
ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และ ภาคอุตสาหกรรม 

ข้อสังเกต  การดำเนินการจัดการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวนั้น ยังอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ ซ่ึงในปัจจุบันถือว่าได้รับความร่วมมือจากแต่ละภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าว
จำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ เพ่ือนำผลลัพธ์มาปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  อย่างไรก็ตาม 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing)  พบว่า ประชาชนมีควา ม
ต้องการใช้งานจริงของเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนติดต่อ 
เลขหมายฉุกเฉินได้ยาก จึงมีความกังวลว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงจะไม่สามารถดำเนินการ ติด ต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ต้องดำเนินการหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่
ประชาชนมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติใช้จริงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
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9.5.2 ประโยชน์ในการดำเนินงาน 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน 
 การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั่วปร ะเทศ 
โดยมีเส้นทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 8 
เส ้นทาง คิดเป็นระยะทาง 37.7 กิโลเมตร และ เส้นทางในอีก 74 จ ังหวัด คิดเป็นระยะทางกว่า 4,000 
กิโลเมตร สามารถสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรได้เป นอย่างดีนอกจากน้ี
ยังสามารถปรับเปล่ียนทัศนียภาพให้มีความสวยงามมากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการดังกล่าว 
ประชาชนมีความกังวลต่อการแก้ไขปัญหาสัญญาณ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและโทรศัพท์ประจำ ท่ี 
หากเกิดภัยพิบัติ อย่างอุทกภัยขึ้น เนื่องจากสายสื่อสารได้ถูกนำลงดิน จึงอยากทราบแนวทางการแก้ปัญหาที่
แน่ชัด เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือหากเกิดปัญหาขึ้นหน่ วยงานต่างๆ จะสามารถ
ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที94 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายส่ือสารลงดิน  
มีผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง  และอาจ
ส่งผลกระทบถึง สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว  

นอกจากนี ้ ในการดำเน ิการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงดิน ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม เน่ืองจากเป นการเพ่ิมต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายส่ือสารท่ีผู้ประกอบการดังก ล่าว
ต้องแบกรับเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้น กสทช. จำเป นต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน กำกับดูแลคุณภาพการใช้งานระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และเยียวยา
ต้นทุนท่ีเพ่ิม สูงขึ้นจากค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ประกอบการ เพ่ือให้การดำเนินการจั ดร ะเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่าง เท่า
เทียมกัน 

ข้อสังเกต: การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินของสำนักงาน กสทช. ช่วย
ส่งเสริมให้ภูมิทัศน์ของประเทศสวยงามขึ้น และสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชา ชนผู้
สัญจรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสายสื่อสารถูกจัดเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการ
ในบางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้วางสายสื่ อสารที่ อยู่ใน
ระหว่างการจัดระเบียบลงบนฟุตบาท ซ่ึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น สำนักงาน 
กสทช. ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลกจากการดำเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ต้องแบกรับค่า
เช่าท่อร้อยสายสื่อสารเพ่ิมขึ้น ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงต้องมีมาตรการดูแลผู้ประกอบการ เ พ่ือเยียวยา
ต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลง ดิน
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 

 
94 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ปัจจุบันการดำเนินการจัดทำเลขหมายฉุกเฉินเพียงเลขหมายเดียวอยู่ในระหว่างข ั้นตอนการ  
ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนิน โครงการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
อีกหลายหน่วยงาน รวมถึง กสทช. ด้วย และเลขหมายที่ถูกนำมาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ คือ 191 
โดยมีที่มาจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกร ะจาย เสียง
วิทยุ ซ่ึงหากการดำเนิงานแล้วเสร็จ การจัดต้ังเลขหมายเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมา ย เดียวจ ะ ช่วย
แก้ปัญหาความสับสนของประชาชาชนท่ีในปัจจุบันมีเลขหมายฉุกเฉินหลายเลขหมาย ส่งผลให้ยากต่อ
การจดจำ  

อีกทั้งส่งเสริมให้การแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินของไทยมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ อาทิ 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เป็นต้น ที่ในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ มีการนำเลยหมายฉุกเฉินแห่ งชาติ เลข
หมายเดียวมาใช้งานจริงแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing )พบว่า 
ประชาชนมีความกังวลในการใช้งานจริงของเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำชาติเลขหมายเดียวใน
ประเด็นท่ีอาจติดต่อยาก ไม่มีผู้รับสาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการดำเนินการจัดทำเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวเพ่ือป้องการสับสนของเลขหมายโทรศัพท์ ฉุก
เกฉินที่มีอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน95 ดังน้ัน สำนักงาน กสทช. ควรหาแนวทางในการจัดการตามประเด็นท่ี
ประชาชนมีความกังวล เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงและก่อให้เกิดปร ะโยชน์
สูงสุด 
 ข้อสังเกต: การจัดการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว ในปัจจุบันยังคงอยู่ในระหว่าง  

การดำเนินการ ทั้งนี้กสทช. ควรรายงานความคืบหน้าในการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการ 
จัดทำเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน ณ  ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ กสทช. ควรพิจารณาถึงการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ในการดำเนิน  โครงการรวมไป
ถึงสร้างความเชื่อม่ันในระบบการบริหารจัดการที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานในอนาคต 

 
 
  

 
95 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
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9.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่อง ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. เพ่ือนำมา
ประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน  
สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดำเนินงาน ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 ในเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้

ดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอา กาศเป็น
ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน และการดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้บริการในการติดต่อสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวันของประชาชนมีความสะดวก และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เม่ือพิจารณาถึงความคืบหน้าของ
แผนการดำเนินงานที่สำคัญด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน  พบว่า สำนักงาน กสทช . 
สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของ กสทช. ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันการดำเนินการจัดร ะเบี ยบ
สายสื ่อสารและนำสายสื่อสารลงดินสามารถดำเน ินการแล้วเสร็จในพื้นที ่บางส่วน อุปสรรคหนึ ่งในการ
ดำเนินการนโยบายดังกล่าว ได้แก่ผู้ประกอบกิจการต้องแบกรับต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายซ่ึงถือเป็นต้นทุนสำคัญ
ที่เพ่ิมมากขึ้น96 ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรมีมาตรการชัดเจนในการช่วยเหลือและเยียวยาปัญหาดังกล่าวแ ก่
ผู้ประกอบการ เนื่องจากการสร้างโครงข่ายทางสายถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญของประเทศที่ควร
ได้รับการสนับสนุน โดยสำนักงาน กสทช. สามารถเยียวยาผู้ประกอบการผ่านการสนับสนุนจากกองทุนวิ จัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (USO) หรือ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางเยียวยาผู้ประกอบการ เช่น กองบริหารกองทุ น พัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกภาคส่ วนอย่าง เท่า
เทียมกัน 

การจัดต้ังเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเพียงเลขหมายเดียว 
หากดำเนินการสำเร็จจะสามารถลดความสับสนของประชาชน และเจ้าหน้าที่สามารถเร่งดำ เนิ นการ

จัดการปัญหาได้เร็วขึ้น เป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากเป็นศูนย์บัญชาการที่รวบรวมเรื่องร้องทุกข์ไว้ท่ีนี่ที่เดีย วแล้ว 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการแห่งชาติยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนั้น 
กสทช. ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือนำมาใช้งานโดยเร็ว 

การประเมินปัจจัยนำเข้า 
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน  
สำนักงาน กสทช. จึงได้มีคำสั่งที่ 738.10/2562 แต่งต้ังคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสาย

สื่อสารลงใต้ดิน ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่ อสาร

 
96 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเ 
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ประจำปี 2563-2564 และดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการจั ด
ระเบียบสายสื่อสาร และรายงานผลให้สำนักงาน กสทช. ทราบมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ ปัจจุบันการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปตามแผนงานแล้วในบางพ้ืนที่ อาทิ ซอยอารีย์
ระยะทาง 1 กิโลเมตร และพ้ืนบางส่วนของภูมิภาคต่างๆ อาทิ เชียงราย จันทบุรี บุรีรัมย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานและกรอบ เวลาที่
กำหนด ดังนั้น กสทช. ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

การจัดต้ังเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเพียงเลขหมายเดียว  
สำนักงาน กสทช. มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน แห่ งชา ติ

พร้อมทั้งผลักดันเลขหมายทีศัพท์ 191 เพ่ือนำมาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดยสำนักงาน 
กสทช. ได้ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ สำนักงาน 
กสทช. ยังได้จัดประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินกระบวนการ 
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน  
กสทช. มีการวางแผนการดำเนินงานและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน เป็น

อย่างดี โดยแผนการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินเป็นหนึ่งในแผนการ
ดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2563 ของกสทช. นอกจากนี้ กสทช. ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมในการเตรียมความพร้อมการนำสายสื่อสารลงดิน โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 11 รายได้ลง
นามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันยังพบการดำเนินงานที่ไม่เรียบร้อยในการจัดระเบียบสายสื่อสารของผู้ประกอบการ โดยมีการทิ้งสาย
สื ่อสารที่อยู ่ในระหว่างการจ ัดระเบียบไว้ตามถนนทางเดิน ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้แก่ชีว ิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจร ดังนั้น กสทช. ควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำกับ ดูแลการ
ดำเนินงานของผู้ประกอบการในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  

การจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  
สำนักงาน กสทช. มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน แห่ งชา ติ

พร ้อมทั ้งผลักดันเลขหมายโทรศัพท์ 191 เพื ่อนำมาใช้เป็นเลขหมายฉุกเฉ ินแห่งชาติเลขหมายเดียว โดย
สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ 
สำนักงาน กสทช. ยังได้จัดประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน   
เนื่องจากสำนักงาน กสทช. กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลง

ดิน โดยมีการดำเนินการเสร็จในพ้ืนที่บางส่วนแล้วตามแผนการดำเนินงานของ กสทช. เพ่ือให้สอดรั บกับ
นโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพ่ือรองรับปริมา ณ
ความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ผู้สัญจรได้เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินงาน ประชาชนบางส่วนกังวลด้านความอันตรา ยที่
เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องเพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัย
ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเร่งการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 

การดำเนินการจัดการเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว 
มติ ครม. ได้มีคำสั่งให้สำนักตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการต่อไปโดยให้สำนักงาน กสทช . เป็นผู้จัดสรร

เลขหมาย ซ่ึงสำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดสรรคลื่นเลขหมายดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจเรียบร้อยแล้ว อย่างไร
ก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภาค (Public Hearing)  พบว่า ประชาชนมี 
ความกังวลต่อการใช้งานจริงของเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนติดต่อ
เลขหมายฉุกเฉินได้ยาก จึงมีความกังวลว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงจะไม่สามารถดำ เนินการ ติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ต้องดำเนินการหาแนวทางในการจั ดกา รปัญหาที่
ประชาชนมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติใช้จริงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดตา ม
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
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10 ข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 

ข้อคิดเห็นที่มีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 ประกอบไป 
ด้วย ประเด็นดังนี้ 1. ผลงานของ กสทช. ในปีที่ล่วงมาแล้วเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่ กำหนดไว้ 
2. แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไป 3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและการ
บริหารงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม สำหรับรายละเอียดในแต่ละประเด็น นำเสนอดังต่อไปนี้ 

10.1 ผลงานของ กสทช. ในปีท่ีล่วงมาแล้วเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการท่ีกำหนดไว้ 

กสทช. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการเปรียบเทียบกับแผนงานหรื อโครง การ ท่ี
กำหนดไว้ ซึ ่ง กสทช . ได้รายงานถึงผลการดำเน ินงานที ่สำคัญ ประจำปี 2563 ทั ้งในด้านของการ
ดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร อย่างไรก็ดี 
ในการรายงานกิจกรรมและโครงการดังกล่าวไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่ได้กำหนด
ไว้ ซ่ึงข้อมูลยังขาดความครบถ้วนของการเปรียบเทียบเชิงระยะเวลาในการปฏิบัติงานและผลสั มฤทธิ์ ที่
กำหนดไว ้ประกอบกับมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได้กำหนดกรอบในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช.  

โครงการ สถานะ รายละเอียด 
1. การจัดการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

1.1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 
5G 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ทาง กสทช. ดำเนินการจัดประมูลคล่ืนความ ถ่ี 
5G เร ียบร้อยแล้วในวันที ่ 16 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 
2563 ซึ ่งประกอบด้วยคลื ่นความถี่  4 คลื ่นความถี่  
ได้แก่ คลื ่นความถี ่  700 MHz คลื ่นความถี ่  1800 
MHz คลื ่นความถี ่  2600 MHz และคลื ่นควา ม ถี่  
26GHz (26000 MHz) กับผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 5 
ราย ได้แก่ บร ิษัท แอดวานซ์ ไวร ์เลส เน ็ทเวอร์ค 
จำกัด (AWN) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
(DTN) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แสดงเจตจำนง
ในการเข้าร่วมประมูลทั้งคลื่นความถี่ 700MHz คลื่น
ความถี ่  2600MHz และคลื่นความถี่26GHz ยกเว้น
คลื่นความถี่ 1800MHz ที ่“ไม่มี” ผู้ใดแสดงเจตจำนง
ในการขอเข้าร่วมประมูล 

2. การจัดระเบียบสายส่ือสาร และนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 
2.1. การจัดระเบียบสาย

ส่ือสาร 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ได้จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 
2563 - 2564 โดยมีเส้นทางตามแผนการจัดระเบียบ
สายสื่อสารในเขตพ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
31  เส้นทาง ระยะทางรวม 2,133.2  กิโลเมตร 
และในเขตพื ้นที ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 
3 ,8 1  เส ้ นทาง  ร ะยะทาง รวม   ,86 . 5 2 
กิโลเมตร ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 264 
เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 ,642 
เส้นทาง ภาคกลาง จำนวน 731 เส้นทางและภาคใต้ 
จำนวน 1,254 เส้นทาง ซ่ึงครอบคลุมการจัดระเบียบ
สายสื่อสารทั่วประเทศ 

ในปี 2563 ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ในเส้นทางนำร่องแล้วเสร็จ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 
ถนนนาคนิวาส ถนนราชพฤกษ์ ถนนศาลาธรรมสพน์ 
ถนนเพชรบุรี ถนนพุทธรักษา ถนนเทพารักษ์ ถนนติ
วานนท์และถนนกาญนาภิเษก ระยะทางรวม 69.8 
กิโลเมตร แต่เนื่องจากสถานการณ์การร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รัฐบาลได้ออก
มาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพ่ือลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว กสทช. ได้มีหนังสือ
ให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ชะลอการตัดสายและรื้อถอนสายสื่อสารตามแผนการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและแผนการนาสายสื่อสารลง  
ใต้ดินออกไปก่อน เพื ่อให้การใช้งานระบบสื ่อสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับ
ปี 2564 จะกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
แบ่งการดำเน ินงานเป็นระยะๆ และเผยแพร ่ทาง
เว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. ต่อไป 

2.2. การนำสายส่ือสารลงใต้
ดิน 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ได้ประสานการทำงานร่วมกับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยในปี 2563 มีการนำสาย
ส่ือสารลงใต้ดินแล้วเสร็จ จำนวน 3 เส้นทางหลัก 
ระยะทางรวม 3 .   กิโลเมตร ดังนี้ 
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
(1) เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โครงการรอบพระ
ตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 4.77 กิโลเมตร 
ได้แก่ ถนนราชวิถี (ต้ังแต่ถนนพิชัย – ถนนสวรรค
โลก) ถนนสวรรคโลก (ต้ังแต่ถนนราชวิถี – ถนนศรี
อยุธยา) ถนนศรีอยุธยา (ต้ังแต่ถนนราชดำเนินการ
นอก – ถนนพระราม 5) และถนนพระราม 5 (ต้ังแต่
ถนนสุโขทัย – ถนนลูกหลวง) 
(2) เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดินพ้ืนที่เขตการไฟฟ้า
นครหลวง ระยะทาง 3.31 กิโลเมตร ได้แก่ 
โครงการถนนพระจันทน์ (ถนนหน้าพระธาตุ : ต้ังแต่
ถนนหน้าพระลาน ถึงหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร 
(ถนนข้าวสาร : ต้ังแต่ถนนตะนาว ถึง ถนนจักรพงศ์) 
บร ิเวณด้านหน้าสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ 
(ถนนงามวงศ์วาน : ตั ้งแต่แยกพงษ์เพชร ถึง ถนน
วิภาวดี) โครงการร ักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระ
เกียรติฯ (ถนนราชิน ี : ตั ้งแต่สะพา นมอญ – 
ปากคลองตลาด และถนนอัษฎางค์ : ต้ังแต่สะพาน
มอญ –  ปา กคลองตลา ด)  และเส ้ นทา งถนน
ประชาราษฎร์ (ต้ังแต่ซอยประชาราษฎร์ 19 ถึง ท่า
น้ำนนทบุรี) 
(3) เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดินพ้ืนที่เขตการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคระยะทาง 26.36 กิโลเมตร ได้แก่จังหวัด 
ชลบุรี (ถนนพัทยาเหนือ) จังหวัดสงขลา (เทศบาล
นครหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี) 
จังหวัดนครราชสีมา (ถนนราชดำเนิน) จังหวัดยะลา 
(สี ่แยกโรงพยาบาลศูนย ์ยะลา  ถ ึง สามแยกตลาด
รถไฟ) จังหวัดสุโขทัย (เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์
ส ุโขทัย) จ ังหวัดกำแพงเพชร (เส ้นทางอุทย า น
ประวัติศาสตร ์กำแพงเพชร) จ ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(เกาะสมุย ถนนเฉวง ต้ังแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย เฉ
วง  3  ถ ึ ง  ส า มแยก  โ ร งแรมเฟ ิ ร ์ ส )  จ ั งหวั ด
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
พระนครศร ี อย ุธยา  (ถนนช ี กุ น :  แยกว ั ดราช
ประดิษฐาน ถึง แยกเกาะอยุธยา และถนนศรีสรร
เพ็ชร : ตั ้งแต่ ถนนอู ่ทอง ถ ึงถนนนเรศวร) และ
จ ังหวัดเช ียงใหม่ (ถนนสุเทพ : ตั ้งแต่ประตูหน้า
คณะแพทย์ศาสตร ์ ฝ ั ่งมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่  ถึง 
ประตูหน้าคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่) 

3. การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single 
Emergency Number) 

3.1. การจัดให้มีบริการเลข
หมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว 
(National Single 
Emergency 
Number) 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

 

ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดให้
มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว 
เพ่ือบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ์ ซ่ึง
อย ู ่ในความร ับผิดชอบของหลายๆ หน่วยงานเข้า
ด้วยกัน โดยใช้  หมายเลข 191 เลขหมายเด ีย ว 
กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึง
ประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ต้ั งแ ต่
วันที่ 21 มกราคม 2563 รวมทั้ง กสทช. ได้มีมติใน
คราวการประชุม คร ั ้งที ่  18/2563 เมื ่อว ันที ่  23 
มิถุนายน 2563 อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ 3 หลัก หมายเลข 191 ให้แก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
ตามที่ยื่นขอรับการจัดสรรและอนุญาตให้สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น
หมายเลข 191 เพ่ือรองรับการใช้งานในภารกิจ
โทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติดังกล่าว 

4. การส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
 .1. พัฒนาโครงการนำ
ร่องในการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศ
ไทยในระยะส้ันร่วมกับ

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

 

1) โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G มี
โครงการย่อย ได้แก่ (1) โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล
ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี อำเภอ
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และ (2) โครงการนำร่อง
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการร้อยใจ
ร ักษ์ อำเภอแม่อาย จ ังหวัดเช ียงใหม่ ทั ้งน ี ้ไ ด้
มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยบร ิษัท กสท โทรคมนาคม จ ำกัด (มหาชน) 
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ดำเนินการ 
2) โครงการนำร ่องโรงพยาบาลอัจฉร ิยะ (Smart 
Hospital) กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบร ิษัท หัวเว่ย 
เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด ได้เร ิ ่มดำเนิ น
โครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และ 
Critical Technology ในโรงพยาบาลศิร ิราชเป็ น
แห่งแรกของประเทศไทย เพื ่อพัฒนา บร ิก า ร
สาธารณสุขในรูปแบบใหม่และยกระดับการแพทย์
ไทยสู่ยุค 5G โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมร ะดับ
โลกมาใช้ในการขับเคลื ่อนด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข โดยในปี 2563 ได้เริ่มทดลองโครงการ
นำร ่องรถอัจฉร ิยะไร ้คนขับ เพื ่อใช ้สำหร ับขนส่ง
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถึงมือผู้รับ
แทนมนุษย์ เพื ่อลดการสัมผัสและช่วยเพิ ่มความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ ง 
อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับและผู้ส่ งลดค่า ใช้จ่าย
ในการขนส่ง แบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ให้สามารถบริหารจัดสรรบุคลากรและ
เวลาเพื ่อตรวจรักษา ดูแลผู้ป ่วยได้มากขึ ้น  โดยใน
ระยะต่อไปจะมีการนำเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาปรั บ
ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ให้
มา กย ิ ่ งข ึ ้น  เพ ื ่ อพ ัฒนา ไปส ู ่ ก ารเป ็ นต ้ นแบบ
โรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital 

 .2. จัดทำแนวทางการ
ส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 5G และ

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ประชุมระดมความเห็นต่อแนวทางการส่ง เสริม
การลงทุนโครงสร ้างพื ้นฐาน 5G และมาตรกา ร
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มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ 
เขตพ ัฒนา พ ิ เศษภา คตะว ั นออก ส ำ น ั ก งา น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งปร ะเทศไทย 
และหน่วยงานอ่ืนๆ เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ 
ห้อง VIE Ballroom โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกล
เลอรี ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 .3. ศึกษาความพร้อม
ของอุตสาหกรรม 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

 

ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษา
ความพร้อมของอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 
5G มาใช้ในประเทศไทย และผลกระทบต่อเศรษฐ กิจ 
เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือต่อยอดให้เกิดการใช้งาน 5G อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 

 . . ออกใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองทดสอบ 5G 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

 

ดำเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
การทดลองทดสอบ 5G ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม และอนุญาตพ้ืนที่กำกับดูแลเฉพาะ 
(พ้ืนที่ Sandbox) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ท่ี กสทช. กำหนด
แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่น
ความถี่เป็นการเฉพาะเพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

5. การบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ Internet of Things 
(IoT) 

5.1. การบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม
สาหรับการให้บริการ
ระบบ Internet of 
Things (IoT) 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเลขหมายและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เพ่ือปรับปรุง
ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ที่ใช้อยู่เดิมต้ังแต่วันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพตลาด
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โทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ้มค่า เพียงพอ 
แก่ความต้องการให้บริการบนพ้ืนฐานการแข่งขันโดย
เสร ีอย ่างเป็นธรรม รวมทั ้งส ่งเสร ิมกระบวนการ
บริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมให้สอดคล้ องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการดำเน ินการบริหาร
จ ั ด ก า ร เ ล ขห ม า ย โ ทร ค ม นา คม ใ น ร ู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศได้กำหนดให้มีเลขหมาย
โทรคมนาคมสาหรับการให้บริการระบบ Internet of 
Things (IoT) เพื ่อใช ้ในการระบุตัวตนผู ้ใช ้บร ิการ
ระบบ IoT ซึ ่งจะช่วยให้การจำแนกลักษณะและ
ประเภทของบร ิการและอุปกรณ์ที ่ใ ช ้ในก ิจ กา ร
โทรคมนาคมเป็นไปโดยง่าย ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. 
ได้จ ัดทำหลักเกณฑ์และวิธ ีการบร ิหารจัดการและ
จ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ล เก ี ่ ย วก ั บกา ร ใช ้ ง าน เลขหมาย
โทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ Internet of 
Things เพ่ือกำหนดแนวทางการพิสูจน์และยืนยั นตัว
บุคคลของผู ้ใช ้บร ิ การ และเป็นการร ักษา ส ิท ธิ
ผู้ใช้บริการ การรักษาความม่ันคง ประโยชน์สาธารณะ 
และความปลอดภัยในสังคม โดยที ่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ 23/2563 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

6. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

10.1. การพัฒนา
ระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนด้วย
รูปแบบบัตร
ประจำตัว
อิเล็กทรอนิกส์บน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(แทนบัตร หรือ 
Mobile ID) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกา รกำหนด
มาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์และยื นยัน
ตัวบุคคลด้วยระบบดิจ ิท ัล โดยใช้ประโยชน์จาก
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ก า ร ล ง ท ะ เ บ ี ย น ผ ู ้ ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร
โทรศ ัพท ์ เคล ื ่ อนท ี ่ด ้ ว ยร ะบบอ ัตล ั กษณ ์ ของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่ องทาง
และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือหน่วยงานต่า ง ๆ 
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ทั ้งภาคร ัฐและเอกชนได้อย ่างปลอดภั ย มีกา ร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเส ริ มนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีอีกด้วยซ่ึงโครงการไ ด้
พ ั ฒ น า แ ล ะ ท ด ล อ ง ร ะ บ บ ข ั ้ น ต ้ น ร ่ ว ม กั บ 
บร ิษัท แอดวานซ์ ไวร ์เลส เน ็ทเวอร ์ค จ ำกัด และ
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จ อย่างไร
ก็ตามเพื ่ อต่ อยอดและประย ุกต์ ใช ้ งาน ในก า ร
ให้บริการประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย จึงได้มี
กา ร ขยา ยควา มร ่วมม ื อก ั บหน ่ วยงา นภาครั ฐ 
ภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการ
ขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 
บร ิษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บรษัิท 
ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด 
(มหาชน) รวมทั ้งได้จ ัดทำบันทึกข้อตกลงคว า ม
ร ่วมมือกับผู ้ให ้บร ิการโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ท ี ่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมประเภทที่ 3 ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) และบร ิษัท ดีแทค ไตรเน ็ต จ ำกัด เพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ออก “แทนบัตร” อย่างสะดวกและ
ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จำกัด ร ่วมเป็นหน่วยงานเพิ ่มเติมเพ่ือ
สนับสนุนการพิส ูจน ์และยืนย ันตัวตนด้วยระบบ 
“แทนบัตร” ด้วย 

10.2. การส่งเสริม
ความตระหนักรู้ และ
การรักษาสิทธิในการ
ใช้บริการกิจการ
โทรคมนาคม และ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชน 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

(1) กิจกรรมให้ความร ู ้ เร ื ่องสิทธิผ ู ้บร ิโภคใน
กิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูล  ส่วน
บุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโ ภคใน
กิจการโทรคมนาคมและตระหนักถึงสิทธิท่ี ตน มีตา ม
กฎหมายและรู้เท่าทันต่อบริการโทรคมนาคม จำนวน 
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5 คร ั ้ง ในจ ังหวัด นครปฐม จ ันทบุร ี กาฬสินธุ์  
เพชรบูรณ์ และตรัง 

(2) กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน
เพื ่อส่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ เก ี ่ยวกับสิทธิผ ู ้บร ิโภคใน
กิจการโทรคมนาคมระดับมัธยมและอุดมศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสิทธิของผู้บริโภคในการใช้
บร ิการโทรคมนาคมเบื ้องต้นและสามารถใช้ช ่อง
ทา งกา ร ร ับ เร ื ่อ งร ้ อ งเร ียนจ ากกา รใช้ บ ร ิการ
โทรคมนาคมได้อย ่างถ ูกต้องเหมาะสม โดยน ำไป
ประชาสัมพันธ์ให้เป ็นที ่แพร ่หลาย ซี ่งดำเนินการ
ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 ได้
จ ั ดก ิ จ กร รมท ั ้ งส ิ ้ น  จ ำ นวน  8  คร ั ้ ง  ท ั ้ ง ใน
กร ุ ง เทพมหา นคร  ขอนแก ่ น  มหา สา รค า ม  
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และปัตตานี 

(3) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมผ ่านสื ่ อนอกบ ้าน เพ ื ่อ ให้
ประชาชนในพ้ืนที่ ต่างๆ ทั่วประเทศมีควา มรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนา คม 
เพ ื ่ อ ให ้ ส า มา รถ ใช ้ บ ร ิ ก า รโทรคมนา คม เช่ น 
โทรศัพท์เคลื ่อนที ่  โทรศัพท์ประจ ำที ่  โทรศัพท์
สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต ได้อย่างเท่าทัน ถูกต้อง 
และเหมาะสม สามารถปกป้องสิทธิของตน เองจาก
การใช้บริการโทรคมนาคม และนำไปเผยแพร่ต่อไป
ยังบุคคลอ่ืนในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง 

 . การสนับสนุนการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 
7.1. โครงการจัดให้มี

สัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ี
ชายขอบ (Zone 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

โดยจ ัดให้มีบร ิการ Wi-Fi สาธารณะประจำ
หมู่บ้าน บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ 
โรงเรียน บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) และ ติดต้ังด้วย
ตัวขยายความครอบคลุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
C+) จำนวน 3, 2  
หมู่บ้าน 

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การขยายโครงข่ายและติดต้ังอุปกรณ์ 1 ปี ใน 2 ส่วน 
ได้แก่ การจ ัดให้มีบร ิการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet Service) และการจ ัด ให ้มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ระยะ
ที่ 2 เปิดให้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ระยะที่ 3 
การส่งมอบอุปกรณ์บร ิการหลังครบระย ะ กา ร
ให้บริการ (60 วัน) ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการใน
ระยะที่ 2 มีความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ 
ร้อยละ 80 

7.2. โครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ี
ห่างไกล (Zone C) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

มีทั้งหมดจำนวน 15,732 หมู่บ้าน โดยได้จัดให้
มีบร ิการ Wi-Fi สาธารณะประจำหมู ่บ ้าน บร ิการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียน บริการ
สัญญาณอินเทอร ์เน ็ตความเร ็วสูง ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ (USO Net) และห้องบริการอินเทอร์ เน็ต
ปร ะจ ำ โ ร ง เร ี ยน  ( USO Wrap) โ ดยแบ ่ ง ก า ร
ดำเน ินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที ่ 1 การจ ัดหา
อุปกรณ์ ติดตั ้ง และทดสอบควา มพร ้ อม ก ่ อน
ให้บริการภายใน 300 วัน ระยะที่ 2 เปิดให้บริการ
ต่อเน ื ่องเป็นเวลา 5 ปี (60 เดือน) ระยะที ่ 3 
ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์บริการหลังครบระยะการ
ให้บริการ (60 วัน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ใน
ระยะที่ 2 มีความก้าวหน้าการดำเนินการ โครงการ 
ร้อยละ 85 

7.3. การดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะสร้างความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่สังคม
ดิจิทัล ภายใต้
แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคม

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาทักษะความร ู ้ด ้าน ICT แก่ประชาชน
จำนวนไม่น ้อยกว่า 500,000 คน เพื ่อรองร ับการ
พัฒนาไปสู ่ส ังคมดิจ ิท ัล จ ึงเป็นเหตุผลและความ
จำเป็นที ่จะต้องดำเน ินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้า ง
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทั ล ใน
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.256  
– 256 ) 

ภารกิจบร ิการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั ่วถ ึงและ
บริการเพ่ือสังคม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที ่ 1 การศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สั งคม
ดิจ ิท ัล ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม และระยะที่ 2 การจัด
อบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะสร ้างความร ู ้ด ้าน
เทคโนโลยี สาร สน เทศสู ่ ส ั งคมดิจ ิท ัล” ให ้แ ก่
กลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน โดยมี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ซ่ึงขณะนี้อยู่ 
ระหว่างการดำเนินการในระยะที่ 1 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ และสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตร
และรูปแบบที่ได้รับจากการศึกษาและออกแบบ
หลักสูตรได้ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

8. การสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือการพัฒนาและกำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 

8.1. ความร่วมมือ กับ
มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง 
(ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ติดต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและภาคีเครือข่าย 
7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. กรมอุทยาน
แห่งชาติส ัตว์ป่าและพันธุ ์พืช กรมป่าไม้ กรมการ
ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือ
ยกระดับการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดย
การติดต้ังสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ตามบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยงการเกิดภัยต่างๆ จำนวน 510 สถานี เพ่ือ
ตรวจวัดสภาพอากาศและปร ิมาณน้ ำฝน และส่ง
ข ้อมูลทาง ไกลแบบอั ต โนมั ติ เพื ่อให้เกิ ดก า ร
เตร ียมพร ้อมสามารถร ับมือกับสถานการณ์ที ่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยในปี 2563 ได้
ดำเนิน “โครงการติดต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมั ติเ พ่ือ
ตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับ
น้ำในพื ้นที ่ป ่าต้นน้ำ” ภายใต้บ ันทึกความร่วมมือ
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
ดังกล่าว ขณะนี ้ได้จ ัดเร ิ ่มตั ้งสถานีโทรมาตร ใน
โครงการบางส่วนแล้ว 

8.2. ความร่วมมือกับ
กรมท่าอากาศยาน 
เพ่ือการศึกษาและ
การให้บริการผ่าน
โครงข่าย
โทรคมนาคมในระบบ 
5G 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

เมื ่อว ันที ่  24 มิถ ุนายน 2563 ได้ศึกษาและ
ส่งเสริมการให้ใช้เทคโนโลยี 5G ในการสร้างระบบ
น ิ เ วศของสนา มบ ิ นอ ั จ ฉ ร ิ ย ะ ( Smart Airport 
Ecosystem) เพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G ที่
ท ันสมัยมาใช้งานอำนวยความสะดวกให้ผ ู้ โดยสาร
และผู้ใช้บริการในสนามบิน เช่น นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 5G มาใช้ควบคุม ป้องกัน บรรเทา
ผลกระทบจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิ ด-19  
และสร ้างความเชื ่อมั ่นในการเดินทางให้ผ ู้ โดยสาร 
นักท่องเที่ยวและประชาชน 

8.3. ความร่วมมือกับการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวหลัง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 คล่ีคลายลง 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ขยายผลโครงการบร ิหารความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานประกอบการที ่ เก ี ่ยวข ้อ ง กับ
อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวไทย (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration : SHA) ซึ ่ง เป็ น
โครงการความร ่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และหน่วยงานภาคร ัฐและภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย กสทช. จะร่วมมือกับผู้
ให ้บร ิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเคร ือข ่ายในการส่ง
ข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim 
Card ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทย
ทุกแห่งไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพ่ือเผยแพร่
ข่าว ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพ่ือนำไปสู่
การตระหนักถึงการปฏิบัติตนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 

8.4. ความร่วมมือกับ
สมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
(สทค.) และ ผู้

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-
CERT) ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ 9 ราย 
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
ให้บริการ
โทรคมนาคมชั้นนำ 

ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ที
โอที จำกัด (มหาชน) บร ิษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 
บร ิษัท ย ูไนเต็ด อินฟอร ์เมชั ่น  ไฮเวย ์ จำกัด และ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เพ่ือ
เป็นศูนย ์กลางการแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัย
ค ุ กคา มทา งไซ เบอร ์ ข อ งภา คอ ุ ตสา ห ก ร ร ม
โทรคมนาคม และเสริมสร้างความม่ันคงแข็งแกร่ง ใน
การต่อสู้และรับมือต่อภัยคุกคามทางคอมพิว เตอร์
ด้านโทรคมนาคม มีมาตรฐานในด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยเป็นที ่ยอมร ับในระดับสากล  อีกทั ้งยัง
สามารถสร้างความตระหนักรู้ และความม่ันใจในการ
ใช้บริการของลูกค้าและผู้ใช้งาน โดยกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม เพื ่อประโยชน์สา ธา ร ณะ 
(กองทุน กทปส.) ได้สน ับสนุนทุนในการวิจัยและ
พัฒนาในครั้งนี้ 

 . การพัฒนากฎระเบียบด้านการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุ คมนาคม ท่ีสำคัญ 

9.1. ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 
ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้ทำการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตประกอบก ิจ กา ร
โทรคมนาคมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ ่งเป็นการยุบรวม
ประกาศที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จำนวน 14 ฉบับ ให้เหลือเพียงฉบับ
เด ี ย ว  และร วมใบอน ุญา ตประก อบก ิ จ ก า ร
โทรคมนา คม และใบอน ุญา ตกา ร ให ้ บ ร ิ การ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเดิมมี 11 แบบ เข้าด้วยกัน ให้เหลือ
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โครงการ สถานะ รายละเอียด 
เพียงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 3 แบบ 
ตามที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ในการทบทวน
ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อาจเป็นภาระเกินสมควรในการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ส าหร ั บผ ู ้ร ั บ ใบอนุญา ต และปร ั บปรุง
กระบวนการขอร ับใบอนุญาตและระยะเวลาการ
อนุญาตให้สอดคล้ องตา มพระราชบัญญั ต ิ ก า ร
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

9.2. ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีสา
หรับอากาศยานซ่ึงไม่
มีนักบิน สาหรับใช้
งานเป นการท่ัวไป ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้ทำการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่น ควา มถี่
สำหรับอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินสำหรับกา รใช้ งาน
เป็นการทั่วไป เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ปร ะชาชน
ทั่วไปสามารถใช้อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน สำหรั บใช้
งานเป็นการทั่วไปในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ ในการ
เล่นเป็นงานอดิเรก เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการกีฬา 
เพ่ือรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร เพ่ือ
การถ่ายภาพหร ือการถ่ายทำ เพื ่อการแสดงใน
ภาพยนตร ์หร ือรายการโทรทัศน ์ เพื ่อการวิจ ัยและ
พัฒนาหรือเพ่ือการอ่ืน ๆ ประกาศฯ นี้ กำหนดให้ผู้ที่
มีโดรนเพ่ือใช้งาน มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบี ยนโดรน 
ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้ครอบครองโดรน ผู้ที่
มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียน”โดรน” ได้แก่ เจ้าของ
โดรนและผู้ใช้งานทั่วไป นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติที่
นาโดรนเข้ามาใช้ในประเทศไทย ผู้ที่นำโดรนเข้ามาใช้
ในภารกิจชั่วคราว เช่น นำมาใช้ถ่ายภาพยนตร์ ใช้ใน
งานโชว์ และหน่วยงานของร ัฐทั ้ งหมด ยกเว้ น
หน่วยงานความม่ันคง 

ตารางท่ี 5: ผลการดำเนินงานของ กสทช. ในปีพ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับแผนการ หรือ โครงการท่ีกำหนดไว้ 
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10.2 แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไป 

จากรายงานผลการการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของ กสทช. ซ่ึงมีการระบุแผนการดำ เนิน งาน
และงบประมาณ รายจ่ายในปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2564) และสามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบั ติงาน
ประจำปีของ กสทช. ที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 ในด้านแผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไป 
ดังนี้  

กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน 
โครงการที่สำคัญด้านกิจการโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 4 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่  
1) การจัดสรรคล่ืนความถ่ี 35   MHz 2) การดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ในลักษณะจัดชุด 3) การจัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสายสื ่อสารลงดิน และ 4) การสร้างความ
ตระหนักรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Cell Site) โดยโครงการดังกล่าวมี
ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ตามเป้าหมายหลักของ กสทช . ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ในจากการศึกษาแผนงบประมาณในกิจการโทรคมนาคม ปี พ .ศ. 
2563 พบว่ามีการแสดงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 อย่างกว้าง ซ่ึงได้มีการระบุรายละเอียดงบประมา ณใน
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน โดยมีการชี้แจงงบประมาณที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมอย่างชัดเจน  

10.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและการบริหารงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 

รายงานผลการดำเนินงานของ กสทช. ในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจ การกร ะจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีความสำคัญต่อประชาชน สามารถสรุปประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินการและการบริหารงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ผ่านประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การ
หลอมรวมทางเทคโนโลยี 2. การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 3. ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโควิด-1  โดยการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเน ินการและการ
บริหารงาน ด้านกิจการโทรคมนาคมถูกนำเสนอเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่มีความท้าทาย  
ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลอย่างปลอดภัยของผู้บริโภค 

1. การหลอมรวมทางเทคโนโลยี 

เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีลักษณะ 
หลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technology Convergence) ซ่ึงก่อให้เกิดการผสมบริการกระจายเสียง โทรทัศน์ 
และโทรคมนาคม เข้าด้วยกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องปรับรวมกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการหลอมรวมทางเทคโนโลยี ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงแต่งต้ังคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อ เสนอใน
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลทั้ง 3 กิจการ รวมทั้งยกร่าง
กฎหมายโดยคำนึงถึงการหลอมรวมทางเทคโนโลยี การอนุญาต และการกำกับการประกอบกิจการ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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2. การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซ่ึงเห็นได้จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเป็ นส่วน

หนึ ่งของชีว ิตประจำวัน พฤติกรรมผู ้บร ิโภคได้เปลี ่ยนแปลงไป  โดยได้หันไปบร ิโภคเนื ้อหารายการผ่าน
แพลตฟอร ์มออนไลน์มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการให้บร ิก าร OTT (Over the Top) ซึ ่งสามารถรับฟังร ับชม
รายการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ เช่น Smartphone Tablet Laptop เป็นต้น ปัจจุบันการ
ให้บริการ OTT ในประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเช่นเดียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการประกอบกิจการและการแข่งขัน รวมไปถึงการกำกับดูแลเนื้อหา
ให้เหมาะสม เป็นต้น กสทช. จึงดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยได้จัดให้มี
การศึกษาข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแลและ
ส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาผลกระทบของ OTT ในด้านต่างๆ การศึกษาแนวทางการกำกับดูแลของต่างประเทศเ พ่ือนำมา
ปรับใช้กับบริบทไทย เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการปรับกระบวนการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับร ะบบนิเ วศของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1  

ตามแผนการขับเคลื่อน 5G ของรัฐบาล เดิมทีมุ่งผลักดันเทคโลยี 5G ให้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต
ให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน 4 ปี แล้วจึงเริ่มดำเนินการในอุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการเกษตร และ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามลำดับต่อไป แต่เม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้ชะลอแผนการผลักดันเทคโลยี 5G เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ กสทช. จึงได้เร่งผลักดันการนำเทคโลยี 
5G มาใช้ในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขก่อน และจะเร่งผลักดันเทคโลยี 5G เพื ่อพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ เม่ือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 

ดังนั้น จากรายงานผลการดำเนินงานของ กสทช. สามารถสรุปได้ว่า มีการนำเสนอปัญหาและอุปสรรค
ในการคุ้มครอง ผู้บริโภค รวมอยู่ในรายงานหัวข้อ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีควา มสำ คัญ ต่อ
ประชาชน ที่มีการรายงานเรียบร้อยแล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดโดยการแยกประเด็นปัญหาและอุปสรรค
รวมถึงข้อสังเกตที่เป็นการเจาะจงเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือการรายงานที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  
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11 ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาและประเมินแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 
พ.ศ. 2563 พบว่า กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการได้ในระดับดี เนื่องจาก แผนการดำเนินงาน
ของ กสทช. สามารถตอบสนองความต้องการ แก้ปัญหา และพัฒนาผลประโยชน์โดยรวมของประเทศและ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องและตรงจุด นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช . ยังสามารถดำเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ กสทช. ด่ังจะเห็นไ ด้จาก
โครงการต่างๆในปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. 

อย่างไรก็ตาม จากการทำแบบสอบถามและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วทุกภูมิภา ค ที่
ปร ึกษาได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที ่หลากหลายและน่าสนใจ จากประชาชน ผู ้ประกอ บกิจการ
โทรคมนาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เพ่ือให้กสทช . 
และ สำนักงาน กสทช. สามารถนำประเด็นดังกล่าวไปปฏิบัติใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยที่ปรึกษา
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังต่อไปนี้ 

11.1 การจัดโครงสร้างสำนักงาน กสทช. และการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 

ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน กสทช. ภาค 1 สำนักงาน 
กสทช. ภาค 2 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และสำนักงาน กสทช. ภาค 4 โดยสำนักงาน กสทช. แต่ละภาค
มีอำนาจในพ้ืนที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป97 

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ประกอบด้วย  
1. สำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

สมุทรปราการ และปทุมธานี 
2. สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ จันทบุรี ตราด ระยอง 

และชลบุรี 
3. สำนักงาน กสทช. เขต 13 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

ชัยนาท และสิงห์บุรี 
4. สำนักงาน กสทช. เขต 14 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ ปราจีนบุรี นครนายก 

ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 
5. สำนักงาน กสทช . เขต 15 โดยมีพื ้นที ่ความร ับผิดชอบ  คือ พระนครศร ีอยุธยา 

อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี 
6. สำนักงาน กสทช . เขต 16 โดยมีพื ้นที ่ความร ับผิดชอบ  คือ ราชบุร ี เพชรบุรี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม 

 
97 สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
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 สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ประกอบด้วย 
1. สำนักงาน กสทช . เขต 21 โดยมีพื ้นที ่ความร ับผิดชอบ คือ  ร ้อยเอ็ด ยโสธร 

อำนาจเจริญ 
2. สำนักงาน กสทช. เขต 22 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร 
3. สำนักงาน กสทช. เขต 23 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ

ชัยภูมิ 
4. สำนักงาน กสทช . เขต 24 โดยมีพื ้นที ่ความร ับผิดชอบ คือ  อุดรธานี หนองคาย 

หนองบัวลำภู และเลย 
5. สำนักงาน กสทช. เขต 25 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ นครพนม สกลนคร บึกาฬ 

และมุกดาหาร 

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ประกอบด้วย 

1. สำนักงาน กสทช. เขต 31 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ ลำปาง แพร่ และตาก 
2. สำนักงาน กสทช. เขต 32 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่อองสอน 

และลำพูน 
3. สำนักงาน กสทช. เขต 33 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

อุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
4. สำนักงาน กสทช. เขต 34 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ เชียงราย พะเยา และ

น่าน 
5. สำนักงาน กสทช. เขต 35 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี 

กำแพงเพชร และพิจิตร 

สำนักงาน กสทช. ภาค 4 ประกอบด้วย 

1. สำนักงาน กสทช. เขต 41 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส 

2. สำนักงาน กสทช. เขต 42 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
3. สำนักงาน กสทช. เขต 43 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ นครศรีธรรมราช ตรัง 

และพัทลุง 
4. สำนักงาน กสทช. เขต 44 โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ สุราษฎร์ธานี และระนอง 
5. สำนักงาน กสทช . เขต 45 โดยมีพื ้น ที ่ ควา มร ั บผ ิดชอบ คือ  ชุมพร และ

ประจวบคีรีขันธ์ 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. เขต หนึ่งแห่ง มีหน้าที่รับผิดชอบหลายจังหวัด อาจส่งผล

ให้การปฏิบัติงาน ดูแลปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนล่าช้า เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบมี
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จำนวนมาก นอกจากนี้ ในบางจังหวัดไม่มีสำนักงาน กสทช. ต้ังอยู่ จึงทำให้ประชา ชน เข้าถึ งข้อ มูล
ประชาสัมพันธ์ได้ยาก และเมื ่อต้องการร้องเร ียนปัญหา ประชาชนกลุ ่มดังกล่าวไม่สามารถติดต่อ
สำนักงาน กสทช. ได้โดยตรง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการขยายโครงสร้างสำนักงาน 
กสทช. แล้ว สำนักงาน กสทช. ควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน 
กสทช. เช่น การส่งเอกสารด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการขยายสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ซ่ึง
ปัจจ ุบ ันสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเน ินโครงการแรกที่สำนักงาน กสทช. ได้แก่ โครงการ NBTC 
Service Portal ซ่ึงเป็นการต่อยอดโครงการ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามายื่นขอรับ
บริการ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารโดยระบบจะดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลของสำนัก งาน
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องผ่าน Linkage Center จนถึงการออกใบอนุญาตอิเล ็กทรอนิกส์โทรทศัน์ 
รวมถึงให้บริการข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้แบบทุกที่ทุกเวลา NBTC Service 
Portal ซ่ึงสำนักงาน กสทช. ควรเร่งการดำเนินการดังกล่าวเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

11.2 การจัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรของสำนักงาน กสทช. 

ในการบริหารงานองค์กร ควรมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรให้มีดุลภาพในการบริ หาร งาน
องค์กรครบถ้วนทั ้ง 5 สายงาน โดยกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการ
โทรคมนาคมเห็นว่า ควรเพ่ิมตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งจากโครงสร้า งของ
สำนักงานที่แบ่งเป็น 5 สายงาน และในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีตำแหน่งผู้ช่วย เลขาธิการ 
กสทช. ขึ้นอีก 5 ตำแหน่งตามสายงานโครงสร้างขององค์กรแล้ว ฉะนั้น กสทช. และสำนักงาน กสทช. 
ควรปรับโครงสร้างในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ให้ครบตามสายงานด้วย 

11.3 การสร้างการรับรู้ในการดำเนินงาน ของ กสทช. 

จากผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย ณ กรุงเทพฯ และการรับฟังความเห็นสาธารณะการรับฟังความคิด เห็น
สาธารณะเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ในเขต  
1) ภาคเหนือ2) ภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคตะวันออก 4) ภาคกลาง 5) ภาคใต้ 
พบว่า ประชาชนในหลายพ้ืนท่ีขาดการรับรู้ในส่วนของการดำเนินงานของ กสทช . แบ่งออกเป น 3 
ส่วน ได้แก่ 1) บทบาทหน้าท่ีของ กสทช. 2) สิทธิของผู้บริโภค 3) ช่องทางการติดต่อส่ือสารของ
สำนักงาน กสทช. รายละเอียดมีดังน้ี 

▪ บทบาทหน้าท่ีของ กสทช. จากสรุปการประชุมที่ปรึกษาพบว่า ก่อนการจัดประชุมประชาชน
ร ้อย 30 ไม่ทราบว่า กสทช . คือหน่วยงานใด และมีบทบาทหน้าที ่อย ่างไรในกิจการ
โทรคมนาคม แต่ประชาชนรับรู้ถึงโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช . เช่น 
โครงการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสายสื ่ อสารลง ใต้ ดิน มาตรการจ ัดให ้มี
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ประจำที ่ เป ็น 100 Mbps มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บร ิการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 279 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่าย แสดงถึงการรับรู้การดำเนิน งาน
ของ กสทช. นอกจากนี้ จากผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ 
แต่อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรเพ่ิมการรับรู้ในส่วนของบทบาทหน้าท่ีของ กสทช. ให้ทราบ
ถึงความรับผิดชอบในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือเพ่ิม  

▪ สิทธิของผู้บริโภค ในปี 2563 สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของ
ผู้บริโภค และพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภค ให้เกิด ความเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมที่โดดเ ด่นไ ด้แก่ 
การให้ความรู ้ เกี ่ยวกับผลกระทบของการแผ ่ คลื ่นแม ่เหล ็กไฟฟ้ าจากสถาน ีฐ าน 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อสุขภาพในส่วนภูมิภาค ซ่ึงจากผลสรุปการประชุมพบว่า ประชาชนรับรู้
ว่าเสาส่งสัญญาณสามารถปล่อยคลื่นความถี่ที่เป็นอันตรายแก่สมอง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อมูล
จากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า สัญญาณคลื่นวิทยุจาก
สถานีส่งสัญญาณและเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายก่อผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น 
กสทช. ควรเร่งดำเนินการให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้ทั่วถึงถึงความกังวลต่อสุขภา พของคลื่น
ความถี่ที่มาจากเสาส่งสัญญาณ โดยอาจมีเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อม ท้ัง
ช ี ้แจงรายละเอียดของผลการวิจัยดังกล่าว เพื ่อให้ประชาชนคลายกังวลต่อประเด็น
ดังกล่าว และเห็นถึงความจำเป นในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือน ท่ีเ พ่ิมม าก
ย่ิงขึ้น อาทิ ประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตดียิ่งขึ้น รองรับกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลัง
จะเกิดขึ้น เป็นต้น 

▪ ช่องทางการต ิดต่อสื่อสารของสำนักงาน กสทช.  จากสรุปการประชุมที ่ปร ึกษาพบว่า 
ประชาชนไม่ทราบว่า หากต้องการร ้องเร ียนปัญหาการใช้บร ิการโทรศัพท์ประจำที่  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใด และช่องทางกา รติด ต่อมี
อะไรบ้าง เช่น ประชาชนไม่ทราบ 1220 หรือวิธีการร้องเรียนในเรื่องบริการสื่อสารที่เก่ียว กับ
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึง กสทช. ได้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วหลา กช่ องทาง 
ได้แก่ 1) การร้องเรียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรี 1200 2) การร้องเรียนทางโทรสาร 
หมายเลข 022790251 FAX 3) การร้องเรียนทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th 4) การ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th และผู้ร้องเรียนยังสามารถติดตามสถานเรื่ อง
ร้องเรียนได้ที่สำนักงาน กสทช. เพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ โดย กสทช . 
ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนมากขึ้น    

▪ ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ปัจจุบันปัญหาจากการชาร์ตมือถือ และอุปกรณ์การสื่อสารมีจำนวน
มาก ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าสัง เก ตุ
ว่า ยังไม่ได้มีหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้องออกมาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังหรือต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบ รับรู้ และเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซ่ึงสำนักงาน กสทช. สามารถมี
ส่วนร่วมได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารด้วยเช่นด้วยกัน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า กสทช. มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดการ
สร ้างการร ับร ู ้ให ้แก่ประชาชน ดังน ั ้น กสทช. จึงควรม ีการพัฒนาแผนการดำเนินงานในการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้การดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในทุกมิติ โดย 
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กสทช. สามารถจัดทำสื่อที่ มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เช่น  อินโฟกราฟิก 
(Infographic) สื่อวีดีโอ (VDO) หรือเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงาน กสทช. ภาค เนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่  

11.4 การกำกับดูแลการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายส่ือสาร 

กสทช. มีบทบาทท่ีสำคัญในการดำเนินนโยบายหลักในเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้แก่ 1) การ
ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ในการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
พ.ศ. 2563-2564 และ 2) การประกาศอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่กำหนด โดยที่
ปรึกษาเห็นว่า การร่วมมือกับระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่นการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ในการดำเนินการตามแผนการจัดร ะเบียบสาย
สื่อสาร พ.ศ. 2563-2564 เป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ในส่วนของการประกาศอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่กำหนดยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยที่ปรึกษามีข้อสังเกตุดังนี้ 

ปัจจุบัน กสทช. ได้มีการประกาศมาตรฐานในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่ อร้ อยสาย
สื่อสารตามหลักการ Fully Distributed Cost (FDC)98 เนื่องจากต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายสารถื อ เป็น
ต้นทุนที่มีความสำคัญในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ดังนั้น กสทช. จึงต้องมีการกำกับดูแล
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึง
การคำนวณนี้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้ให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารและผู้ เช่าท่อร้อยสายต้องรับภาระ
ในช่วงที่ผู้เช่าถือครองท่อร้อยสายสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่า ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช.  
ยังไม่มีการกำหนดตัวเลขสำหรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดอย่า งเป็นทางการ 
แม้ว่าจะได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงานเพ่ือกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารสูงสุด โดย กสทช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเผยแพร่ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด และเปิดเผยเอกสารประกอบการรั บฟังควา ม
คิดเห็นเป็นการทั่วไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเร่งการ
ประกาศอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายส่ือสารสูงสุดท่ีกำหนด เพ่ือหารือและเป นแนวทางให้แก่
ผู้ประกอบการในการดำเนินการต่อไป และเม่ือพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการดำ เนิน งานที่
สำคัญด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ที่ปรึกษาพบว่า ผู้เช่าท่อร้อยสายต้องแบก
รับต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายซ่ึงถือเป็นต้นทุนสำคัญที่เพ่ิมมากขึ้น99 โดยต้นทุนที่กล่าวมานี้ได้แบ่งเป็น  1) 
ค่าใช้จ่ายในเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และ 2) อัตราค่าเช่าใช้บริการท่อร้อยสายใต้ดินตามประกาศ
ของ กสทช.100 โดยสำนักงาน กสทช. ควรมีมาตรการในการเยียวยาควบคู่กับการประกาศอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายส่ือสารสูงสุด เพ่ือสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ

 
98 ภาคผนวกของประกาศ กสทช. เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และ การสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม 
99 ภาคผนวก, การประชุมรับฟังความคิดเห็นเ 
100 สัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), 15 มกราคม 2563 
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ดำเนินการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกร ะจาย เสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (USO) หรือการสนับสนุนร่ วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น เพ่ือให้กรอบระยะเวลาในการดำเนินนโยบายเป็นไปตามแผนที่สำนัก งา น 
กสทช. กำหนด 

11.5 การออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ของ กสทช. 

จากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อไวร ัสโควิด-19 ที ่ เก ิดขึ ้นทำให้เกิดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจรวมถึงค่าครองชีพของประชาชนและผลประกอบการของผู้ประกอบการขึ้น เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร ้อนทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ กสทช. ได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือในช่วง Covid-19 ออกมา โดยมาตรการสำหรับประชาชน มีดังนี้ 

▪ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็ว
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 

▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) 

จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ระยะเวลาทั้งสิ้น 
45 วัน 

โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประชาชนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ ฟรี 
10 GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
20 ล้านเลขหมาย สำหร ับประชาชนผู ้ท ี ่สนใจร ับสิทธิ ์มาตรการช่วยดหลือด้านการใช้บร ิก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาทีทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยจำนวน
ทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเลขหมาย  

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ของกสทช. มีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้ชำระร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ ต้ องชำ ระ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศกสทช . ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลื อให้ช ำระ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

▪ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคมรายปี และเงินนำส่งรายปีหรือเงินจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 

➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญา ต 
ทุกใบอนุญาตรวมกันของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระ
ภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญา ต  
ทุกใบอนุญาตรวมกันของแต่ละกิจการ ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระ
ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามประกาศกสทช . ที่เก่ียวข้อง และส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน 
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

โดยการเว้นระยะหรือการผ่อนผันกรชำระเงินในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบการสามารถ
ชำระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากวันท่ีกำหนดชำระภายใน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเป นการ
ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 50) จากวันครบกำหนดชำระเดิมประมาณ 1 
เดือนครึ่ง 

นอกจากนี ้ กสทช . ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือโรงพยาบาลของร ัฐ และโรงพยาบาล
ภาคสนามของรัฐ โดยการมอบเงินสนับสนุนโดยเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
ของสำนักงานกสทช. รวมกับ เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สามธารณะ (กทปส.) เพ่ือให้สถาบันทางการแพทย์ของรัฐนำไปใช้
ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดจองไวรัสโควิด-19  

จากการดำเนินงานดังกล่าว นับว่าเป็นมาตรการที่สร้างประโยชน์และช่วยเหลื อปร ะชาชน
รวมถึงผู้ประกอบการและภาคสังคมในการฝ่าฟันวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของประชาชนนั้น พบว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่ ว
ทุกภูมิภาคที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อธิบายว่าการลงทะเบียนเข้ารับสิ ทธิ์ มีควา มซับซ้อน
ยุ่งยาก หรือบางท่านไม่ได้รับข่าวสาร จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาคในการสมัคร เข้ารั บสิทธิ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ กสทช. อาจพิจารณาเพ่ิมการรับสิทธ์ิในระยะต่างๆ และ/หรือ อาจพิจารณามอบสิทธิ์แก่
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยพิจาณาจำกัดวงเงินที่ลดลงมา ตลอดจนเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ข่าวสารแก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ มีความท้าทายในการดำรงชีวิตมากกว่ากลุ่มประชาชน อาทิ ผู้ พิการ 
พนักงานรายวัน ผู้สูงอายุ รับทราบข่าวสารเป็นลำดับต้นของการสื่อสาร 

11.6 กรณีศึกษาการให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC) เพ่ือ
รองรับโครงการคนละครึ่งจากภาครัฐ 

เนื่องจากในปี  2563 หลายประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ ให ม่ไ ด้แ ก่ 
ไวรัสโควิด-19จนนำมาสู่การประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ขององค์การ
อนามัยโลก101 รัฐบาลจึงได้มีการออกมาตรการในการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของ โรคติด
เชื้อไวรัสโควิด -1 ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing เพ่ือป้องกันกา รแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วยมาตรการล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิวในสถานการณ์การแพร่ะระบาด

 
101 Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee 
regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV),WTO,2020 
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ของโควิด-19 และมีข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานทั่วราชอาณาจักรระหว่างเวลา 23.00 -
04.00 น และการกำหนดให้ประชาชนที่ไม่ได้ทำงานให้เก็บตัวอยู่ในบ้าน เพ่ือควา มปลอดภัยของ
ประชาชนและครอบครัว แต่สามารถออกนอกบ้านได้ในกรณีที่จำเป็น ซ่ึงมาตรการดังกล่า วไ ด้ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงานของประชาชน102 โดยมีผู้ว่างงานและผู้ เ ส มือน
ว่างงานมีจำนวนสูงถึง 6 ล้านคน103   

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ จึงมีการจัดต้ังโครงการ
คนละครึ่ง เพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องด่ืม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซ้ือร้อยละ 50 เป็นวงเงินรวม 
30,000 ล้านบาท ซ่ึงประชาชนที่สนใจการเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน g-Wallet 
ในแอปพลิเคชันที่เรียกว่า “เป๋าตัง” ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโครงการนี้ได้เปิดลงทะเบียนจำนวน 
2 รอบ โดยในรอบแรกเปิดลงทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และรอบสองเปิดลงทะเบียนในวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563104 รายละเอียดการลงทะเบียนมีดังนี้ 

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลข
บัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และ
เบอร์โทรศัพท์จะติดต้ังแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  

2) รอรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) แจ้งผลการลงทะเบียน และ 
3) ติดตั ้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนย ันตัวตน และเมื ่อดำเน ินการครบก็

สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดต้ังแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือ
รับสิทธิได้ 

ทั ้งน ี ้จะเห็นได้ว ่า ในมาตรการดังกล่าว ประชาชนต้องมีการลงทะเบียนเพื ่อขอรับ
บริการ ซ่ึงกระบวนการมีส่วนเก่ียวข้องกิจการโทรคมนาคม ในส่วนของการให้บริการผ่านโครงข่าย  
บรอดแบนด์ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรับส่งข้อความ โดย
ความเก่ียวข้องนี้อยู่ในการของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการและ
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และการลงทะเบียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รัฐบาลได้เปิดการลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่ 2 พบ
ปัญหาในการลงทะเบียน โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโครงข่ายบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซ่ึงปัญหาที่พบคือ ขั้นตอนการรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) มี

 
102 โครงการศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) พ.ศ. 2563 
103 ผลกระทบโควิด 19 ต่อตลาดแรงงานไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,2563. 
104 ข่าวกระทรวงการคลัง โครงการคนละคร่ึง โครงการคนละคร่ึง ลงทะเบียนร้านค้าวันแรกคึกคัก 
มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 1.6 แสนร้านค้า ฉบับที่107/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
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ความล่าช้า ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น กสทช. ในฐานะหน่วยงาน
กำกับดูแลจึงได้ทำการได้เรียกตัวแทนของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
เข้าชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยสามารถสรุปได้ว่า ระบบการรับ OTP เกิดปัญหาล่มระหว่างเวลา 04.00 - 
08.00 น. จึงทำให้ไม่สามารถรับกรองข้อมูลลูกค้าของตัวเองจากแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซ่ึงดำเนินการโดย
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเข้าระบบกลางของดีแทคได้ ดังนั้นดีแทคจึงไม่สามารถรับรู้ควา มต้องการของ
ลูกค้าดีแทค และไม่สามารถนำส่งรหัส OTP มายังประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งได้ โดยต่อมาทาง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาตรการ เยียวยาควา มเสียหายแ ก่
ประชาชนผู้พบปัญหาในลักษณะของการให้ส ิทธิพิเศษ เช ่น ส่วนลดค่าบริการ ส่วนลดค่า อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถ ือ หร ือการให้บร ิการข้อมูลค่า 3,500 บาท แทนการใช้สิทธิการโครงการคนละครึ่ง  
ซ่ึงประชาชนผู้เสียสิทธิโครงการคนละครึ่งเห็นว่าเป็นการ เยียวยาที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจุด 

จากปัญหาการรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ล่าช้าของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สะท้อนให้เห็นช่องว่างในการกำกับดูแลมาตรการ เยียวยาประชาชนของ 
กสทช. เน่ืองจากมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ยัง
ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ ดังน้ัน กสทช . ในฐานะหน่วยงาน
กำกับด ูแลผ ู ้ประกอบการโทรคมนาคม ควรดำเนินการออกนโยบายแนวทางการ เยียวยาของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เช่น แนวทางการจัดทำแผนเยียวยาผู้ใช้งาน 
เป็นต้น 
 

11.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดให้ม ีบร ิการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั ่วถึงและ    
บริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) 

จากการตรวจติดตามของ กตป.ด้านกิจการโทรคมนาคม ไม่ปรากฏการรายงานผลการดำเนินการ
เก่ียวกับ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึ งและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 –  
2564) ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด ข้อ 4.5 การสนับสนุนการดำเนินภาระกิจ การ ให้ บริการ
โทรคมนาคมในมิติเชิงสังคม เช่น การสนับสนุนให้คนพิการและผู้ ด้อยโอกาศทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพมีเพียงการรายงานผลโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ ( Zone c+) และในพ้ืนที่ห่างไกล ( Zone c ) เท่านั้น 
จากการตรวจติดตามยังพบว่า ทางสำนักงาน กสทช.และ กสทช. มีการทำข้อตกลงร่วมมือกันกับมูลนิ ธิสากล
เพ่ือคนพิการในการจัดทำศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับผู้พิการทางการได้
ยินและผู้ที่มีความบกพร่องปากแหว่ง เพดานโหว่ ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึ ง
และบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2559) และมีการสนับสนุนโครงการดังกล่าวตามแผนการจัดให้ มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564)  และสำนักงาน 
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กสทช.ยังได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ในการสนับสนุนโครงการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยนช์ต่อชีวิตผู้พิการทางสายตาผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม โดยทั้งสองโครงการดังกล่าวได้นำ
งบประมาณจากกองทุน กทปส.ในการสนับสนุน 
ซึ ่งทั ้งสองโครงการที ่สำนักงาน กสทช.ทำข้อตกลงร่วมมือให้การสนับสนุนต่อมูลน ิธิท ั ้งสองนั ้นถ ือวา่มี
ความสำคัญในการส่งเสริมคนพิการทั้ งสองประเภทให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานได้เป็น อย่างดี
ยิ่งฉนั้นแล้ว กสทช.และสำนักงาน กสทช.ควรจะมีการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเปิดเผยในราย งาน
ประจำปีเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบเป็นการทั่วไป ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีใน
การดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช.ต่อไป 
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12 ภาคผนวก 

12.1 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)  

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม  
คณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง อันมีผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. 
สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ หน่วยงานร ัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 
ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และเพ่ือคัดกรองประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินการดำเนินงานด้าน
กิจการโทรคมนาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยจะนำประเด็นสำคัญที่ไ ด้ไปทำการศึกษาภายใต้กรอบกา รศึกษา ที่
กำหนดไว้  

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้อง Prize room ชั้น 2 โรงแรม ibis รัชดา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
เรื่อง โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 

  วนัอังคารท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้อง Prize room ชั้น 2 โรงแรม ibis รัชดา 

 
 

เวลา กำหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.10 น. เปิดการประชุม  

โดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการ
โทรคมนาคม 

09.10 – 09.50 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงาน และเริ่มดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ของสำนักงานกสทช. และ
ประเด็นหารือที่เก่ียวข้อง 
โดย ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ 
ตัวแทน คณะที่ปรึกษาฯ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

09.50 – 10.30 น. ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน (ช่วงที่ 1) 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 – 11.20 น. ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน (ช่วงที่ 2) 
11.20 – 12.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม และปิดการ

ประชุม 
12.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail : mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประชาชน  
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้อง 
และมีผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม รวมถึงคัดกรองประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านกิจการ
โทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2563 โดยจะนำประเด็นสำคัญที่ได้รับไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการศึกษาที่กำหนด 
อาทิ กรอบการประเมินซิปป์ หลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นสำคัญในการศึกษาทั้งสิ้น 5 ประเด็น ซ่ึงผู้เข้าร่วม
ประชุมได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1: การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 1 
 การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ▪ จากการประมูลที่ผ่านมา DTAC ทำการประมูลได้ 2 ใบอนุญาต (26 
GHz) เน ื ่องด้วย Positioning ของบร ิษัทที ่มุ ่งเน ้นเร ื ่อง 4G เป็น
สำคัญ และเห็นว่า Ecosystem ในยังไม่เอื ้อต่อการใช้งานคลื่น
ความถี่ 5G  

▪ คลื่นความถี่ 4G ที่ได้รับการจัดสรรมา ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ งาน
ได้ อาท ิ

− คลื ่น 900 MHz พบปัญหาการถูกรบกวนจากคลื ่น 850 
MHz ซ่ึงอยู่ในระหว่างการแก้ไขการให้บริการ คาดว่าจะ
เสร็จสิ้นภายในปี 2564  

− คลื ่นความถี่  700 MHz ที ่ทาง MUX ต้องดำเน ินการย้าย
การใช้งานคลื่นความถี่ TV ออกไปก่อน 

▪ อยากฝากทางสำนักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาด้าน 4G ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ในประเด็นการประมูล 5G มีความเห็นว่า  
− ราคาค่อนข้างสูง  
− กระบวนการ ประม ูล เป็ นไปตา ม International Best 

Practice ได ้ แก ่  กา รนำ คล ื ่ น จ ำ นวนมา กมา ให ้ทาง
ผู้ประกอบการประมูล 

− สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำหนด QoS ของ 5G ให้
ช ัดเจนโดยมีการระดมความเห็นระหว่าง กสทช และ
ผู้ประกอบการ  
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 1 
 การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด 

▪ จากสถานการณ์ปัจจ ุบ ัน ผู ้ประกอบการมองว่าการประมูลคลื่น
ความถี่ 5G ในประเทศไทยมีการดำเนินการเร็วเกินไป เนื่องจาก 

− ปัจจุบันคลื่นความถี่ 4G ยังสามารถใช้งานได้อยู่  
− ควรมีการนำคลื่นทุกย่านความถี ่มาประมูลร ่วมกัน อาทิ 

คลื่น 3500 MHz ที่ปัจจุบันยังไม่ถูกนำมาจัดสรร 
− Ecosystem รวมถึงทรัพยากร อาทิ อุปกรณ์รองรับ ยังไม่

พร้อมในการรองรับ 5G (2600 MHz) 
▪ กระบวนการประมู ลร ูปแบบใหม ่ Clock Auction ทำให้กา ร

ดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงดีกว่าการประมูลแบบเก่าที่ ต้อ งใช้
เวลานานและราคาสูง 

▪ อาจพิจารณารูปแบบการประมูลอ่ืนๆ อาทิ ระบบ Beauty Contest 
ของประเทศจีน 

▪ คลื่น 2600 MHz มีการกล่าวอ้างว่าไปรบกวนกิจการดาวเทียม ใน
ความเป็นจริงคือ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานคลื่ น ไ ม่ไ ด้ถูกกำ กับ
มาตรฐานที่ดี ทำให้สามารถรับคลื่นความถี่ได้มากกว่ากำหนด ส่งผล
ให้จานรับสัญญาณถูกรบกวนจากการให้บริการ 5G ทั้งนี้ สำนักงาน 
กสทช. เพ่ิงมีการออกประกาศมาตรฐานของอุปกรณ์การรับสัญญา ณ 
คลื่นความถี่ ซ่ึงเชื่อมโยงไปถึงประเด็นคลื่น 3500 MHz เช่นกัน 

▪ คลื่น 700 MHz แบ่งเป็นสองช่วง 1. ช่วงที่ได้รับการจัดสรรจากทาง 

กสทช. ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินการล่าช้า กว่า กำหนด 
เนื่องจากแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่กำลังดำเนินการแก้ไข 2. จากการ
ประมูลที่ผ่านมา อาจเป็นปัญหาเนื่องจากการเรียกคืนคลื่นที่ผ่านมา 
อุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ทราบจำนวนที่
แน่ชัด  

− ประเด็นนี้อาจทำให้ผ ู้ประกอบการถูกร้องเรียนจาก
ผู ้บร ิโภคที ่ ว ่าคลื ่นสัญญาณดังกล่าวไปรบกวนการ
ทำงานของอุปกรณ์ 

− ผู ้ประกอบการอยากให้ทาง กสทช. ย ืนหยัดและมี
มาตรการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกอบการด้วย 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 1 
 การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

▪ การกำกับดูแล เร ื ่อง QoS 5G เดิม ย ังคงเป็นประเด็นปัญหา ที่
ผู้ประกอบการทุกรายต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพที่เห มือน กัน 
โดยไม่สนใจว่าผู้ประกอบการจะมีย่านความถี่อยู่ที่เท่าไร 

− ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ทาง กสทช. มีการตรวจวัด
คุณภาพที่สอดคล้องกับผู้ประกอบกิจการแต่ละราย 

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ▪ ยังไม่เห ็นความคืบหน้าในการดำเน ินงานของ Private Network  
ซ่ึงในต่างประเทศมีการใช้งานแล้ว อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน  

▪ อยากให้ทาง กสทช. ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินการติดต้ัง

และขยายโครงข่าย (Network Deployment) ด้วย 

Huawei Technologies Thailand ▪ ภาพรวมการดำเนินการของ กสทช. ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
อยู่ในระดับดี มีการผลักดันให้มีการใช้ 5G เป็นเจ้าแรกในอาเซียน  

▪ รับรู้ถึงบทบาทการดำเนินการของ กสทช. ในการเป็นคณะกรรมการ
แห่งชาติ สามารถทำได้ดีและอยากให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป  

▪ การทำ Use Cases ต่างๆ ในอุตสาหกรรม อาทิ Smart Farming  
มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากทาง กสทช. อย่างมาก 

▪ ควรพิจารณาให้มีนโยบายสนับสนุน รวมถึงมาตรการส่ง เสริ มทาง

ผู้ประกอบการมากขึ้น ปัจจุบันมีการทำ 5G Use Cases ซ่ึงถือเป็น
การเริ่มต้นที่ดี 

▪ ควรพิจารณาเร ื่องคลื ่น 6  GHz ใน Roadmap เน ื ่องจากประเทศ
อ่ืนๆ มีการใช้งานแล้ว 

▪ คลื่น 3.5 GHz ปัจจุบันมีการใช้งานแล้วกว่า 88 ผู้ประกอบการทั่ว
โ ลก  และเป ็ นคล ื ่ นท ี ่ม ี ม ูลค ่า ทา งเศรษก ิ จส ูงมาก  โดยทาง
ผู้ประกอบการมีความเห็นในประเด็นนี้ 2 ข้อ  
1. กสทช จะคุ้มครองผู้ใช้บริการ C-band หรือไม่ อย่างไร  

− โดยปัจจุบันพบว่าบางประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลยัง
ไม่คุ้มครอง เนื่องจากครัวเรือน (Household) ดังกล่าว
ม ี ย ่ า นควา มถี ่ แบบ  Licensed Band ซ ึ ่ ง ต ่ า งจาก
ประเทศไทยที่ให้ Digital TV แก่ผู้ใช้งาน 

− อย่างไรก็ตาม ปัจจ ุบ ันเราย ังไม่ทราบถึ งจ ำ นวน
ครัวเรือนที่แน่ชัด ต่างจากในต่างประเทศที่ มีก ารเปิด
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 1 
 การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

ลงทะเบียนเพ่ือเก็บข้อมูลครัวเรือน ผู้ใช้งานในประเทศ
โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 2 ปี เพ่ือนำมามา
วางแผนการดำเนินงานต่อไป  

2. การแบ่งคลื่นระหว่าง IMT (Mobile) และ FSS (ดาวเทียม) จะ
แบ่งอย ่างไร ซึ ่งอาจมีเรื ่องคลื ่นความถี่  Guard Band เข ้ามา
เก่ียวข้อง 

ตารางท่ี 6: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เร่ืองการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 
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ประเด็นท่ี 2: การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมส่ือสาร 
ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 2 

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมส่ือสาร 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ▪ ปัจจุบัน ไทยคมได้รับสัมปทานจากกระทรวงดีอี โดยมีระยะเวลา
สัมปทานเหลืออีก 1 ปี และระบบ License จากทาง กสทช. ที่มีการ
ออกประกาศ สิทธิการใช้วงโคจร รวมถึง Landing Right 

▪ ประเด็นเรื่อง สิทธิดาวเทียมดวงใหม่ ยังไม่รับอนุญาต อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการเพ่ือการประมูลวงโคจร 

▪ อยากให้ทาง กสทช. เข้ามากำกับดูแลเรื่องการแข่งขัน การกำกับ
ดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการ ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์การ
ประมูลต่างๆ 

▪ ในส่วนของการได้รับสัมปทานจากกระทรวงดีอี ที่มีระยะเวลาอีก 1 
ปี โดยผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 22.5  ของรายได้ให้
ภาครัฐ มีการจัดการอบรม ข้อผูกพันอ่ืนๆ รวมถึงการสนับสนุ นให้
ทางรัฐใช้งานฟรี ซ่ึงเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้น 

▪ License จากทาง กสทช. ที่มีต้นทุนลดลงมาจากการให้สัมปทาน ทาง 

กสทช. และภาคร ัฐ มีการเปิดเสร ีดาวเทียม Landing Right ให้
ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย 

▪ ต้นทุนของผู้ประกอบการจะมี 3 อย่างคือ สัมปทาน License และ 
Landing Right ซ่ึงค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง โดยผู้ประกอบการ เห็น
ว่าควรมีการเลื่อนระยะเวลาของ Landing Right ออกไป ซ่ึงก่อนหน้า
นี้เคยมีการพูดคุยไปแล้วแต่ยังไม่มีการอนุมัติ 

▪ ผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของร ะบบ 
License 

▪ เรื่องค่าธรรมเนียม เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ยังรู้สึกว่าแพง
เกินไป 

▪ กสทช. ควรเข้ามากำกับดูแลและจัดให้มีการประเมินการกำหนดค่า
ต้ังต้นการ Filing ที่เหมาะสม 

▪ กล่าวโดยสรุปมี 3 ประเด็นสำคัญ 

− กสทช. ควรพิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการ Landing 
Right 

− การประมูลวงโคจรควรกำหนดค่าตั ้งแต่ไม่ให ้ส ูงเ กนิไป 
เนื่องจากต้นทุนในการส่งต่อจะสูง 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 2 

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมส่ือสาร 

− การแข่งข ันกับต่างประเทศควรมีมาตรการ ในการลด
ค่าธรรมเนียมเพ่ือช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ▪ กสทช. ควรเข้ามาควบคุมในประเด็นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาติ และ 
USO ที่ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ ค่ อนข้า งสูง 
ประมาณ 4   

− ทั ้งน ี ้อาจมีกา รศ ึกษา เพ ิ ่ ม เต ิม โดยเปร ียบเท ียบ กับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ การเงิน พลังงาน อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศอื่นๆ เช ่น MCMC FCC และ EU 

เป็นต้น 

− อาจศึกษาการกำกับดูแลของ Austria ที ่ค่อนข้าง Lean 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  
▪ การจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของรัฐ ภาษีที่ ต้อง

จ่ายจากการมีรายได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาติและ USO 

อยากให้นำมาพัฒนาทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

▪ การจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษีที่ต้องจ่ายจากกา ร มีรา ยไ ด้ 
รวมถึง ผู้ประกอบการรู้สึกว่าเหมือนเป็นการจ่ายภาษีซ้อน รวมถึง
ผู้ใช้บริการเองที่ต้องเสียภาษีซ้อนเช่นกัน 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด 

▪ ผู้ประกอบการทาง AIS มีความเห็นตรงกับทาง DTAC เรื่องการจัดสรร
รายได้จากค่าธรรมเนียม รวมถึงรายได้ที่ต้องนำมาส่งรัฐ  

▪ กสทช. ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้ USO ที่ก่อนหน้านี้จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสง ค์เ พ่ือ
พัฒนาระบบโทรคมนาคมพื ้นที ่ห ่า งไกล ซึ ่งในปัจจ ุบ ันระบบ
โทรคมนาคมได้เข้าถึงในหลายพ้ืนที่แล้ว 

▪ การจัดสรรงบประมาณควรมีการจัดสรรอย่างเหมาะสม ในการใช้
จ่ายเพ่ือดำเนินการต่างๆ  

▪ ผู ้ประกอบการ ได้ร ับการร ้องขอจากหน่วยงานภาคร ัฐในการ
ดำเน ินการต่างๆ ในการให้บร ิการภาคประชาชนจ ึงอยากให้ทาง
ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือกิจการสาธารณะด้วย  

ตารางท่ี 7: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เร่ืองการบริหารกิจการโทรคมนาคม
ดาวเทียมส่ือสาร 
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ประเด็นท่ี 3: การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 3 

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ▪ ปัจจุบันมีการใช้การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันอยู่แล้ว 
ไม่พบประเด็นปัญหา 

▪ ผู ้ประกอบการพบปัญหาในการติดตั ้งเสาสัญญาณ เน ื ่องจาก
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาตการก่อสร้าง เสาสัญญา ณ
ตามระเบียบของ กสทช. ให้ เน ื ่องด้วยได้ร ับข ้อร ้องเร ียนจาก
ประชาชนในพ้ืนที่  

− ในบางพ้ืนที่ ผู้ประกอบการต้องดำเนินคดีทางกฎหมายเ พ่ือ
การดำเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ 

▪ แต่ละพื ้นที ่มีมาตรฐานการปฏิบัติไม่เหมือนกัน โดยบางพื ้นที ่ก็
สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซ่ึงเป็นข้อจำกัดในการขยายโครงข่าย 

▪ การใช้เสาร่วมกันในกรณีที่มีการติดต้ังอยู่ที่เดิม อาจทำให้ประชาชน
เกิดความกังวล  

▪ ข้อจำกัดของเสาสัญญาณที่มีอยู่เดิม อาจไม่รองรับการขยายการใช้
งาน/การติดต้ังที่เพ่ิมขึ้น 

▪ กสทช. ควรพิจารณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานส่วนท้ องถิ่น 
โดยมีการบันทึกเอกสารที่ข้อตกลงขอความร่วมมือ (MoU) เพ่ือทำให้
การดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างเสาสัญญาณสามารถทำได้ 

▪ ทางภาคร ัฐในฐานะคนกลางควรสร ้า งควา มตระหน ักร ู ้ใ ห ้แ ก่
ประชาชน ซ่ึงมองว่าปัจจุบันทาง กสทช. มีการดำเนินการอยู่แล้ว ซ่ึง
ประเด็นเรื่องเสาสัญญาณผู้ประกอบการมองว่าคนในพ้ืนที่ส่วน ใหญ่
ยังคงเชื่อว่า Cell Site มีอันตรายอยู่ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด 

▪ กสทช. มีการกำหนดนิยามตลาด ขอบเขตใหม่ SMP  

− กำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาด Call Termination Mobile 
และ Fixed Line  

− การกำหนดส่วนแบ่งการตลาด 

− ค่า HHI ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีอำนาจเหนือตลาด 

− Call Termination ปัจจุบันมีระเบียบ IC อยู่แล้ว อาทิ การ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ที่
มีการกำกับดูแลอยู่แล้วซ่ึงผู้ประกอบการเห็นว่าไม่มีความ
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 3 

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

จำเป็นที่จะต้องออกประกาศเพ่ือกำหนดผู้มีอำนาจเหนือ
ตลาดอีก 

▪ การติดต้ังเสาสัญญาณจะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ 2 ส่วน คือ 
สำนักงาน  กสทช. และสำนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ กสทช. ควรทำความ
ตกลงกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวางมาตรฐานในการ
ดำเนินการ เพ่ือลดเง่ือนไขหรือภาระทางการเมือง  

▪ กสทช. ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้
เกิดการ บูรณาการร่วมกัน 

▪ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุวา่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยา 
ศาสตร ์ที ่สามารถชี ้ได้ว ่าการส่งสัญญาณของเสาสัญญาณจะมี
ผลกระทบต่อทางร่างกายของประชาชน ดังนั้น กสทช. จึงควรสร้าง
ความตระหนักรู้ ความเข้าใจเรื่องเสาสัญญาณที่แท้จริงกับประชาชน 

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ▪ ทางผู ้ประกอบการมองในเรื ่องของเทคโนโลยี ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการใช้งานทั ่วโลก แต่ประเทศไทยยัง ไม่ มีแ ผนกา ร
ดำเนินงานในส่วนนี้ จึงอยากให้ทาง กสทช. เร่งดำเนินการพิจารณา
ในส่วนนี้เพ่ิมเติม 

− การปลดล็อกข้อจำกัดการพัฒนาโทรคมนาคมสู่ Infrastructure 

Sharing เพ่ือลดการรบกวนกัน 

− พิจารณาการปรับ กฎเกณฑ์ที่เอ้ืออำนวยต่อการ Sharing 

Huawei Technologies Thailand ▪ กสทช. อาจพิจารณาการจัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือดำเนินการติดต้ัง
เสาสัญญาณโดยเฉพาะ เพ่ือทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น โดย
เปรียบเทียบกับรูปแบบการดำเนินการของ บริษัท กรุงเทพธนาคม 
จำกัด (KT) ที่มีหน้าที่ลากสายใต้ดินโดยเฉพาะ 

▪ Passive infrastructure ในพ้ืนที่ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการเข้า
มาใช้งานมากขึ้น สามารถติดต้ังได้ง่าย  

ตารางท่ี 8: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เร่ืองการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน 
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ประเด็นท่ี 4: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-1  
ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 4 

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนญุาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-1  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ▪ สำหรับมาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB 

และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 
Mbps นี้ ทางผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนจากทาง กสทช. ใน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี ไม่มีประเด็นในการดำเนินการ 

▪ มาตรการช่วยเหลื อปร ะชา ชน โดยสน ับสน ุนการ ใช้ บร ิ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาที ผู้ประกอบการเป็นผู้
ร ับภาระค่าใช ้จ ่ายโดยไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากทาง กสทช. แต่
ผู ้ประกอบการก็ยังคงต้องเสียค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (IC)  

▪ ในการออกมาตรการต่างๆ กสทช. ควรให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อ ง อาทิ 
สตง. และ ป.ป.ช. เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการขั้นต้นของการ
ดำเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการต้องจัดหาหลักฐาน ใน
การเบิกจ่าย ซ่ึงใช้เวลาในการเตรียมหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จำกัด 

▪ ทาง AIS เห็นด้วยกับ Dtac ในส่วนเรื่องการจัดประชุม และเพ่ิมเติม
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างที่ไม่เรียบร้อย ทำให้มีปัญหาในเรื่อง
การเบิกจ่ายภายหลัง 

ตารางท่ี 9: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เร่ืองมาตรการช่วยเหลือประชาชน
และผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 
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ประเด็นท่ี 5: ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานท่ีสำคัญ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นต่อประเด็นท่ี 5 

ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) 

▪ การนำสายลงดิน ทางการไฟฟ้านครหลวงมีการกำหนดระยะเวลา กา ร
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และระเบียบของการไฟฟ้า ที่
ออกมาใหม่ โดยผู้ประกอบการมีความเห็น ดังนี้ 

− กสทช. จะมีการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการเรื่องภาร ะค่า ใช้จ่า ยที่
เกิดขึ้นจากการนำสายลงดินอย่างไร 

− กสทช. จะมีการกำกับดูแลโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บ ริกา รกิจการ
โทรคมนาคมอย่างไร  

− กสทช. ควรมีข้อปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดเพ่ือการกำกับดูแล
ในอนาคตที่ชัดเจน 

− ผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องการเลือกปฏิบัติการให้บริการท่อ ซ่ึง
ควรมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก หรือราย
ใหญ่ 

▪ การจัดต้ังศูนย์บัญชาการฉุกเฉินแห่งชาติ: กสทช. อาจพิจารณาให้ มีการรับ
ร้องเรียน เรื่องสายโทรคมนาคมด้วย เพ่ือการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นในอนาคต 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จำกัด 

▪ การจัดต้ังศูนย์บัญชาการฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ทางภาครัฐกำหนดให้มีการระบุพิกัด
ของผู้ใช้งาน โดยผู้รับใบอนุญาตทุกรายต้องมีการพัฒนาระบบที่รองรับการระบุ
พิกัด  

− โทรศัพท์บ้าน (Fixed Line) สามารถทำได้เนื่องจากมีสำเนา
ทะเบียนบ้านอยู่แล้ว 

− โทรศัพท์เคลื ่อนที ่  (Mobile) ต้องมีการลงทุนมากพอสมควร  
ซ่ึงอยากให้ทางรัฐช่วยสนับสนุน เนื่องจากตอนนี้ยังคง เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  

▪ ผู้ประกอบการ AIS มีความเห็นตรงกันกับผู้ประกอบการ DTAC เรื่องประเด็น
การเสียค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ( IC) จากการใช้งาน
เบอร์ฉุกเฉินที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากการให้บ ริการฟรี
ตามนโยบายของรัฐ 

▪ อาจพิจารณาการใช้แอปพลิเคชั่นเนื่องจากใช้งานง่ายและมีความแม่นยำ
มากกว่า 

ตารางท่ี 10: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เร่ืองความคืบหน้าของแผนการ
ดำเนินงานท่ีสำคัญ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฉพาะกลุ่ม 
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12.2 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) 

12.2.1 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคเหนือ 

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
คณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ี ยวข้อ ง

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง อันมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
ได้แก่ หน่วยงานร ัฐวิสาหกิจ ผู ้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั ่วไป โดยจะนำประเด็นสำคัญ 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการศึกษาที่กำหนดไว้ต่อไป  
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เวลา 08.45 – 15.00 น. ณ ห้อง เฮอริเทจ บอลรูม โรงแรม เฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 155 
คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 

วนัศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  8. 5 – 15.   น.  
ณ ห้อง เฮอริเทจ บอลรูม โรงแรม เฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย (The Heritage Chiang Rai) 

 
 

เวลา กำหนดการ 
08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน 
09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม โดย พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
09.25 – 10.00 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  

ของสำนักงาน กสทช. และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้ง 4 ประเด็น โดย ตัวแทน 
คณะท่ีปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.20 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม ปิดการประชุม และ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail: mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G กลุ่ม 1  

▪ ชาวบ้านมีความพอใจกับการให้บริการของทุกเครือข่าย ส่วน
ใหญ่ให้ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

▪ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดก็ตาม ชาวบ้านสนใจที่คุณภาพและ

ความเสถียร 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ เรื่องสัญญาณของแต่ละเครือข่ายไม่เสถียร 
▪ ค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมสูงขึ้น หากมีการเปลี่ยนมาใช้ 5G ไม่ว่าจะ

เป็น ค่าบริการ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการรองรับ 5G   
▪ 5G มาแล้วมีความเสถียรหรือไม่ 
▪ ชาวบ้านกังวลเรื่องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่รองรับ 5G  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี่ยวข้องแสดงรายละเอียดที ่ช ัดเจน
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น เม่ือต้องใช้ 5G โดยอาจจะระบุ
เป็นอัตราร้อยละ (%) 

กลุ่ม 2  

▪ 50% ของผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 ไม่รู้จัก 5G และอยากให้
เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่อง 5G อย่างลึกซ้ึง 

▪ ขาดความรู้ความสามารถในการเข้าถึงระบบ 5G 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพ่ิมเติมไหม ถ้าเสียเพ่ิมต้องเสียเท่าไหร 
▪ จะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ 
▪ ชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เท่าทันระบบจะใช้งานได้ง่ายไหม 

กลุ่ม 3 

▪ กว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 3 ไม่รู้ว่า 5G คือ
อะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร  

▪ ชาวบ้านที่รู้จัก 5G ส่วนใหญ่ จะเป็น วัยรุ่น วัยทำงาน  
▪ ผู้ส่วนอายุไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง 5G 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 3 รู้จัก 5G ผ่านทางโฆษณา และทาง

โทรศัพท์เคลื ่อนที่  ไม่ค่อยมาจากการประชาสัมพันธ์ของ 
กสทช. และทีวี 

▪ ด้านประโยชน์มองว่าจะไวขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน
และนักเรียน  

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ค่าใช้จ่ายที่จะสูงขึ้น   
▪ อุปกรณ์ที่ใช้รองรับ 5G 

▪ ผู้สูงอายุไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 5G   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ส่วนใหญ่เห็นว่า 5G มีประโยชน์ ทำให้การทำงานเร็วขึ้น 
เหมาะสมกับวัยเรียน วัยทำงาน 

2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
    2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         โทรคมนาคมร่วมกัน 
    2.2) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  
         (Cell Site) 
 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 1 รู้ว่ามีการใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 
▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 1 มีความพึงพอใจระดับอยูในระดับ 5 

(พึงพอใจมากที่สุด) หากผู้ให้บริการจะใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 
▪ ผู้ให้บริการใช้เสาสัญญาณร่วมกัน ประชาชนมองว่าจะช่วยลด

ค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการติดต้ังเสาสัญญาณหลายๆเสา 
▪ ช่วยทำให้ทางกสทช. สามารถกำกับดูแลเรื่องเสาส่ งสัญญา ณ

ได้อย่างทั่วถึง 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับเสาสัญญาณ พบว่าสัญญาณไม่มี
ความเสถียร ใช้งานไม่ค่อยได้ 

▪ กังวลเรื่องคลื่นความถี่จากเสาสัญญาณ จะส่งผลกระทบ ต่อ
สุขภาพ 

▪ ระยะส่งสัญญาณ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ ไม่ตอบสนอง
กับความต้องการของประชาชน จำกัดบริเวณที่จะใช้งาน  

▪ การเพิ ่มระยะส่งสัญญาณ เช่น โครงการเน ็ตประชารัฐ ที่
โฆษณาว่าได้ระยะไม่น ้อยกว่า 100 เมตร แต่ทางใช้จร ิงใน
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ระยะ 20 เมตร ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ว (สามารถใช้ได้เพียง
พ้ืนที่ท่ีจำกัดเท่านั้น) เป็นเรื่องเพ่ิมเติมใช่หรือไม่ 

▪ กังวลเรื่องคลื่นความถี่จากเสาสัญญาณ จะส่งผลกระทบ ต่อ
สุขภาพร่างกาย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่อง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเสาสัญญาณ ทำเอกสารให้ควา มรู้ ชี้แ จง 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสบายใจ 

▪ อยากให้ทางกสทช. เข้ามาตรวจเช็คคุณภาพของสัญญาณให้มี
ความเสถียรมากกว่านี้ 

▪ เป็นไปได้ไหม หากจะเปลี ่ยนจากเสาสัญญาณ เป็นการส่ง
สัญญาณผ่านทางดาวเทียม เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่ต้อง
ติดต้ังเสาสัญญาเยอะ 

▪ อยากให้ทางกสทช. ปรับปรุงตัวส่งสัญญาณให้ดีขึ้น ให้สามารถ
ส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิม 

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 มีระดับความพึงพอใจที่ อั ตราร้ อย
ละ 45 หากผู้ให้บริการจะใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 

▪ ชาวบ้านได้รับความรู้จากการมาเข้ามาร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในครั้งนี้  

▪ สำหรับเสาในอนาคตที่พูดถึงกันว่าจะเล็กลง และมีจำนวนมาก

ขึ้น สัญญาณคลื่นที่ส่งไปจะมีปริมาณเล็กน้อยมาก จึงทำให้
ต้องใช้จำนวนเสามาก ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้ าใจที่ เ พ่ิม
มากขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ชาวบ้านกังวลเรื่องเสาสัญญาณอยู่ใกล้บริเวณบ้า น ที่ส่งผล

กระทบกับสภาพร ่างกาย และสภาพจ ิตใจ อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่และอาจารย์ได้ชี้แจงว่ามีความปลอดภัย และโอกาส
ในการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การล้มของเสาสัญญาณทับอา คาร
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย การเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการฟ้าผ่า 
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มีโอกาสเกิดได้น้อย เนื่องจากความมีมาตรฐานในการสร้าง
และการส่งสัญญาณ 

กลุ่ม 3 

▪ ชาวบ้านมองว่าเป็นแนวคิดที ่ดี หากผู ้ให ้บร ิการจะใช้เสา
สัญญาณร่วมกัน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ถ้าติดต้ังเสาสัญญาณใกล้พ้ืนที่บริเวณบ้านของชาวบ้าน กังวล
ว่าเสาสัญญาณที่ติดต้ังไม่มีคุณภาพ หากเกิดภัยธรรมชา ติจะ
ทำให้เสาโค่นล้มลงมาทับบ้านเรือน  

▪ หากเสาสัญญาถูกติดต้ังใกล้ๆกับบริเวณบ้าน ชาวบ้านคิดว่า

คลื่นที่ออกมาจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 

3. มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
   และผู้รับใบอนุญาตในช่วง 
   วิกฤตไวรัสโควิด-19 

กลุ่ม 1  

▪ ชาวบ้านรู้ว่าภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในช่วยโค
วิด-19 (การโทรฟรี และการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี)  

▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ที ่ทางภาคร ัฐ ให้ชาวบ้าน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และโทรฟรี ในช่วงโควิด-19 มองว่า
เป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ใช้งานจร ิงของชาวบ้าน  เช ่น การใช้งานจร ิงของเด็กที ่ ดู 
YouTube เพ่ือการเรียน แค่ 10 GB ดูแปปเดียวก็หมด 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 1 บางส่วนไม่ทราบว่ามีโ คร งการที่
เป็นประโยชน์แบบนี้ 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ
ชาวบ้าน 

▪ ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป ถ้าในช่วงเวลา ที่ คน ใช้
เยอะๆ จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร ์เน ็ ตได้ เน ื ่องจา ก
อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายที่ไม่เสถียร 

▪ ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาช้ามาก ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ ต
ของชาวบ้านมีข้อจำกัด   

▪ อินเทอร์เน็ตที่ทางกสทช. แจกให้ ก็ยังคงใช้ไม่ได้เหมือนเดิม  
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▪ เด็กที่อยู่ตามหมู่บ้านเรียนแทบไม่ได้ใช้ เพราะอินเทอร์เน็ต ไม่

เสถียร อินเทอร์เน็ตหลุดง่าย  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ชาวบ้านอยากให้ทางกสทช. มีการประชาสัมพันธ์มา ตรการ
ช่วยเหลือประชาชนให้อย่างทั่วถึง 

▪ อยากให้มีการจัด Customer Segment เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม  

▪ อยากให้แจกอินเทอร ์เน ็ตฟร ีให้เข ้าถึงกลุ ่มผู ้ส ูงอาย ุ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการขายสินค้า
ของแต่ละกลุ่ม  

▪ กลุ่ม อสม. สารมารถใช้ Net Free เพ่ือการบริการสาธารณะ
สุข จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

▪ ถ้าทางกสทช. ไม่สามารถให้ชาวบ้านใช้อินเทอร์เน็ตฟรี หรือ
พัฒนาเครือข่ายให้ดีขึ้น ก็อยากช่วยสนับสนุนลดราคาแพคเกจ
จากผู้ให้บริการ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน 

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 ไม่ได้ใช้มาตรการช่วยเหลือในส่วน
นี้ เนื่องจากใช้แพ็คเกจที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตแรงอยู่แล้ว 

▪ แต่มีบางกลุ ่ม เช ่น ว ัยรุ ่นในกลุ่มใช้ ระบุว ่าโครงการนี ้เป็น
โครงการที่ดี  

กลุ่ม 3 

▪ การแจกอินเทอร ์เน ็ตให้ฟรี ชาวบ้านมองว่ าไม่มีประโยชน์ 
เพราะที ่แจกให้ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชาวบ้านได้ แต่ถ้าแจกฟรีมันชอบมีปัญหา 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ก็ไม่มีความเสถียร 
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4.1 ความคืบหน้าในการจัด 
ระเบียบสายส่ือสาร 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 1 มีความพึงพอใจในการจัดร ะเบียบ
สาย คือ 0 (ไม่พึงพอใจ)  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ อยากให้ทางกสทช. มีการกำหนดสีของสายสื ่อสารของ  

ผู้ให้บริการ ถ้าหากสายสื่อสารสีไหนมีปัญหา เพ่ือประโยชน์
ของชาวบ้านสามารถแจ้งให้กับผู้ให้บริการโดยตรง 

▪ อยากให้เปลี่ยนจากการนำสายลงดิน เป็นการส่งสัญญาณจาก
ดาวเทียมได้ไหม เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 

▪ อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกันในการจัดระเบียบสาย
สื่อสาร 

▪ อยากให้ทางกสทช.ประชาสัมพันธ์ แจ้งล่วงหน้าให้กับชาวบ้าน 
ก่อนจะดำเนินการใดๆ  

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 หากมีการจัดระเบียบสายสื่อสารได้
จริง คือ 5 (พึงพอใจมาก) 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 ส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนเขา 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ตอนนี ้สายสื ่อสารยังไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่เป ็นไปตาม
มาตรฐาน  

▪ จากสายสื่อสารที่ไม่มีความเป็นระเบียบ เป็นอันตรายต่อชีวิต
ของชาวบ้าน 

▪ สัญญาณไม่เสถียร  

กลุ่ม 3 
ปัญหาและข้อกังวล 

▪ หากนำสายลงดิน จะเป็นปัญหากับชาวบ้านไหม เวลาขุดตรง
บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้าน จะทำให้ทัศนียภาพหน้าบ้านจะ
ไม่เหมือนเดิม จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านมองว่าจ ะไ ด้รับ
ความเดือดร้อนในส่วนนี้ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระเบี ยบสาย
สื่อสาร มา ประชาสัมพันธ์ พูดคุยให้ความรู้กับชา วบ้าน ก่อน
จะมีการจัดระเบียบ 

▪ ฝากเรื่องการจัดระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

▪ ไม่ว่าจะจัดระเบียบสายบนเสา หรือเอาลงดิน อยากให้เป็น
ระเบียบ และมีมาตรฐาน เพื ่อความปลอดภัยในชีว ิตของ
ชาวบ้าน  

4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง 
     ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
     แห่งชาติ 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 1 เห็นด้วยที่ให้เบอร์ 191 เป็นเบอร์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

▪ ถ้าเป็นไปตามคอนเซปที ่อาจารย์ให้ความร ู้  ทางผู ้ เข้าร่วม
ประชุมในกลุ่ม 1 ให้ระดับความพึงพอใจ คือ 5 คะแนน  (พึง
พอใจมาก) 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ หากใช้เบอร์ 191 เบอร์เดียวในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กังวลว่าจะ
มีความล่าช้าในการประสานงานกับหน่วยงานที ่ เก ี่ยวข้อง
หรือไม่ แล้วมีประสิทธิภาพเพียงพอไหม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้ทางกสทช. ประชาสัมพันธ์ให้ความร ู ้  แจกแจง
ประโยชน์ของการใช้เบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติให้กับ
ชาวบ้านทราบ 

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 จำนวน 4 ท่าน ยังไม่ทราบว่าเบอร์ 
191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

▪ ผู้เข้าร่วมประชุมในกลุ่ม 2 เห็นด้วยที่ให้เบอร์ 191 เป็นเบอร์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นสิ่งที่ดี อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน 
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ปัญหาและข้อกังวล 

▪ เรื่องการดำเนินการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะมีความล่าช้า
หรือไม่ เนื่องจากปกติโทรติดต่อเบอร์ 191 ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่
รับสายอยู่แล้ว 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ ชาวบ้านมองว่าเบอร์ 191 ถ้ารวบมาเหลืออันเดียว มันอาจจะ
ช้า เสนอการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน เพ่ือ
ประโยชน์ ในการทำงานที ่รวดแร ็วและลดการส่ งต่อ เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือได้ทัน 

กลุ่ม 3 

▪ ปัจจุบันเบอร์ 191 ติดต่อได้ยากมาก 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ถ้านำเบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะติดต่อยาก หาก
ต้องการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะดำเนินการ
ล่าช้าหรือไม่  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้ทาง กสทช. เรียนรู้การดำเนินงานของเบอร์ 1669 
เนื่องจากเบอร์ 1669 มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ รายละเอียด 

1. การให้บริการอินเทอร์เน็ต กลุ่ม 1 

▪ อินเทอร ์เน ็ตย ังไม่มีคุณภาพ ไม่มีความเสถียรของการส่ง
สัญญาณ 

▪ ไม่สัมพันธ์กับราคาที่ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่าย   
▪ โทรหาผู้ให้บริการแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงท 

2. การเดินสาย TOT ท่ีต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเองเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่ม 1 

▪ ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ดังกล่าวค่อนข้างสูง อาจจะพิจารณาว่า
จำเป็นหรือไม่ อย่างไร และพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง 

▪ ทางกสทช. อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ โครงการที ่ไม ่ดี
เท่าที่ควร ชาวบ้านไม่รู้เรื่องโครงการที่ทางกสทช.ดูแล 

3. การเดินสาย หรือการ
ดำเนินงานท่ีไม่เรียบร้อย 

▪ มาดำเนินงานแล้วเก็บไปไม่เรียบร้อย 
▪ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงเป็นเหตุผลท่ีเราแนะนำให้ ติดสีที่สาย

ของตนเองเลย 

4.การเก็บภาษีของเสาสัญญาณ
ในพ้ืนท่ี 

กลุ่ม 2 

▪ อดีตเสาสัญญาณ จะเป็นภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง แต่
เนื่องด้วยมาตรการกำกับภาษีแบบใหม่ ทำให้ท้องถิ่นเสีย
ผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้ ในเม่ือผู้ให้บริการไม่ต้องจ่ายภาษี
ให้กับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านก็ยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิม  

▪ อยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูแลในส่วนของภาษี เพ่ือ
ผลประโยชน์ของชาวบ้าน 

5. ศูนย์ดูแลรับเรื่องร้องเรียน กลุ่ม 3 

▪ อยากให้มีเจ้าหน้าที่หรือศูนย์อำนวยการเข้ามาดูแลเพ่ือให้
ประชาชน สามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงมีการให้ความรู้กับชาวบ้าน 

ตารางท่ี 11: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
จังหวัดเชียงราย 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคเหนือ 
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12.2.2 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออก 

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
คณะที ่ปร ึกษาฯ ได้มีการจ ัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร ่วมกับผู้มีส ่วนได้เส ียและผู ้ที่

เก ี ่ยวข้องทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อรับทราบข้อมูล ข ้อคิดเห็นและข้อเสน อแนะที่ เก ี่ยวข้อง อันมี
ผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ได้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยจะนำ
ประเด็นสำคัญ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการ ศึกษา ที่
กำหนดไว้ต่อไป  
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จัดขึ้นในวันที ่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 เวลา 08.45 – 15.00 น. ณ ห้อง Cape Lion Grand โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ ้าหลาว (Sand Dunes 
ChaoLao) จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 167 คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 

วันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  8. 5 – 15.   น.  
ณ ห้อง Cape Lion Grand โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว (Sand Dunes ChaoLao) จังหวัดจันทบุรี  

 
 

เวลา กำหนดการ 
08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน 

09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม โดย พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 

09.25 – 10.00 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  
ของสำนักงาน กสทช. และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้ง 4 ประเด็น โดย ตัวแทน 
คณะท่ีปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม ปิดการประชุม และ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail: mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G กลุ่ม 1  

▪ ผู ้ เข ้าร่วมเห็นด้วยและมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมี
เทคโนโลยี 5G โดยการมี 5G จะทำให้สามารถใช้บร ิการ
อินเทอร ์เน ็ตว่องไวมากขึ้น เพิ ่มความเสถียรของสัญญาณ 
ครอบคลุมการสื ่อสารในวงกว้างมากขึ ้น สนับสนุนความ
เชื ่อมโยงของเครือข ่ายแบบอัจฉริยะ เช ่น Smart Farming 
หร ื อกา รสำ รอ ง ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ มา ก ข ึ ้ น  โ ดย เหม า ะ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู้เข้าร่วมบางท่านไม่เห็นถึงความจำเป็นในการมีเทคโนโลยี 5G 
▪ ผู้เข้าร่วมโดยส่วนมากมีความรับรู้ถึงการประมูลคลื่น 5G ใน

ระดับต่ำ โดยในกลุ่มผู้ที่รับรู้ถึงการประมูลดังกล่าวได้รับข้อ มูล
มาจากสื่อหรือคนในครอบครัวเท่านั้น 

▪ ผู้เข้าร่วมคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 5G รวมถึง

ต้นทุนของอุปกรณ์ในการใช้บริการ 5G จะเพ่ิมขึ้น 
▪ การใช้เทคโนโลยีคลื่น 5G อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังไม่มีข้อสรุปเก่ียว กับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพที่ชัดเจน 

▪ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G อาจไม่มีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วปร ะเทศ 
เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการเทคโนโลยี 3G หรือ 
4G ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศเช่นเดียวกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยา กให ้  กสทช .  หร ื อหน ่ วย งา นท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งม ี การ
ประชาสัมพันธ์ถึงการใช้เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย เ พ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนมากไม่มีการรับรู้ถึงการประมูล
คลื่น 5G ก่อนการเข้าร่วมงาน 

▪ มาตรการกระจายสัญญาณ 5G ควรครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
กลุ่ม 2  

▪ ผู้เข้าร่วมรู้จัก 5G และรับรู้ถึงประโยชน์ของ 5G ในด้านการ
ให้บริการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ สัญญาณ 3G และ 4G ยังไม่สามารถครอบคลุมในทุก พ้ืนที่ไ ด้ 

โดยเฉพาะในพื ้นที่ท ี่ห ่างไกลจากตัวเมือง ดังน ั ้นจึงมีความ
เป็นไปได้ที่ 5G จะไม่สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ได้เช่นกัน 

▪ ผู้ใช้บริการ 5G อาจมีน้อยราย เนื่องจากผู้เข้าร่วมยังไ ม่ทราบ
ว่าจะสามารถประยุกต์เทคโนโลยี 5G กับกิจกรรมใดบ้า งกับ
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร 

▪ ระยะเวลาที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยค่อนข้าง
ล่าช้าเม่ือเทียบกับต่างประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี 5G อย่าง
แพร่หลายแล้ว 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้ กสทช. มีการพัฒนาเทคโนโลยี 5G อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

▪ อยากให้ กสทช. กำกับดูแลในด้านราคาค่าบริการและคุณภาพ 
โดยเฉพาะการให้ผลประโยชน์กับผู้บริโภค เนื่องจากอยากให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้ 

▪ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
มากขึ้น โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ รวมถึงการจัดงานให้ ควา มรู้
และความเข้าใจเกี ่ยวกับคลื ่นความถี ่  5 G หร ือเร ื ่องอื ่นที่
เก่ียวข้อง 

กลุ่ม 3 

▪ ผู้เข้าร่วมรู้จัก 5G โดยคาดหวังว่าการมี 5G จะทำให้การรับส่ง
ข้อมูลมีความรวดเร็วตามเวลาจริง (Real time) มากยิ่งขึ้น 

▪ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่ามีการประมูลคลื่น 5G ในประเทศ
ไทย และไม่รับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเทคโนโลยี 5G 
จากทางภาคร ัฐ โดยผู ้ เข ้าร ่วมส่วนใหญ่จะคุ ้นเคยกับการ
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
โฆษณาเก่ียวกับ เทคโนโลยี 5G ของผู้ประกอบการภาคเอกชน
มากกว่า 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ สัญญาณ 3G และ 4G ยังขาดความเสถียรและไม่สามารถ
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ 5G จะไม่
สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ได้เช่นกัน 

▪ ค่าบริการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 5G อาจมีการเพ่ิมสู งขึ้น
อย่างมาก 

▪ การใช้เทคโนโลยี 5G อาจส่งผลทำให้ความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลลดลงหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดี เนื่องจากทำให้
การรับส่งข้อมูลดังกล่าวมีความสะดวกมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีการกำกับดูแลราคาค่าบริการอย่างใกล้ชิด และ
อาจมีการแบ่งกลุ่มราคาการให้บริการตามกำลังทรัพย์ ของแต่
ละกลุ่มบุคคล เช่น ราคาให้บริการสำหรับนักศึกษา 

▪ สำนักงาน กสทช. ควรให้ความสนใจกับความปลอดภั ยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับความปลอดภัยลดลงหากมีการ ใช้
เทคโนโลยี 5G 

2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
    2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         โทรคมนาคมร่วมกัน 
    2.2) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  
         (Cell Site) 
 

กลุ่ม 1  

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการส่งเสร ิมให้เกิดการใช้โครงสรา้ง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซ่ึงมีประโยชน์ในด้านลดค่าใช้จ่าย
ของผู ้บร ิโภค จากการที ่ต้นทุนของผู ้ประกอบการลดลง 
ส่งเสริมทัศนียภาพเนื่องจากมีความเป็นระเบียบเพ่ิมขึ้น และ
ลดอันตรายหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การรวบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเสาไฟฟ้าเดียวกัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ ถ้าหากไม่
มีระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารสำรอง 
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▪ ผู้เข้าร่วมส่วนมากไม่รับรู้ถึงหน่วยงานที่มีบทบาทใน ด้านการ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ควรมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแทนการรวบสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารในเสาไฟฟ้าต้นเดียวกันในการส่งเสริมให้เกิดการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เสาไฟฟ้าล้ม
ต่อเนื่องกันตลอดสาย 

▪ กสทช. ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างพ้ืน ฐาน
โทรคมนาคมให้ม่ันคงและแข็งแรง 

▪ กระบวนการในการดำเนินการ เริ่มจากการดำเนินการแล้วจึง
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ซ่ึงควรมีการสลับ
กระบวนการกันโดยมี การเปิ ดร ับฟั งควา มค ิด เห็ น จ า ก
ประชาชนทั่วไปก่อน เพ่ือที่จะได้ดำเนินการโดยตอบสนอง
ความต้องการและความกังวลของประชาชน เช่น ประเด็นใน
ด้านผลกระทบของการต้ังเสากระจายสัญญาณ 5G ต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

กลุ่ม 2 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการส่งเสร ิมให้มีโครงสร ้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู ้ประกอบการอาจกีดกันการใช้โครงสร ้างพื้นฐานร่วมกัน
เนื่องจากกลัวท่ีจะเสียผลประโยชน์ส่วนตน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรจะมีมาตรการรองรับในระยะกลางเพ่ือทำ ให้ เกิด
การเชื่อมโยงทางโครงข่ายกัน เช่น กฎระเบียบในการกำ กับ
ผู้ประกอบการให้เกิดการใชโครงสร้างพ้ืนฐานโท รคมนา คม
ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 317 

ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
กลุ่ม 3 

▪ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการดำเนินการดังกล่าวใน
ระดับต่ำ 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ คลื่นความถี่ 5G อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้ที่ เก่ีย วข้อ งกับ
การใช้เทคโนโลยี 5G แก่ประชาชนทั่วไปในระดับที่เพ่ิมขึ้น 

3. มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
   และผู้รับใบอนุญาตในช่วง 
   วิกฤตไวรัสโควิด-19 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ในระดับน้อย โดยมี
คะแนนเฉลี ่ยอย ู ่ท ี ่ประมาณ 1 -2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เนื่องมาจากเหตุผลหลัก คือ มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุ ม
ผู้บริโภคทุกราย 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมแต่ผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน แต่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้บริโภค
ที่ใช้บริการแบบเสียเงินเป็นรายเดือน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมคาดการณ์
ว่า กสทช. อาจยังไม่ทราบว่าควรให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่
ใช ้บร ิการแบบเสียเงินเป็นรายเดือนในรูปแบบไหนจ ึงจะ
เหมาะสมที่สุด 

▪ มาตรการนี้มีการให้สิทธิผู้บริโภคเพียงแค่ 1 สิทธิ/คน ทำให้
ประโยชน์ที ่ผ ู ้บร ิโภคที ่มีหมาย เลขโทรศัพท์ มากกว่า 1 
หมายเลขจะได้รับลดลง 

▪ ประชาชนมีระดับความรับรู้ถึงข่าวสารเก่ียวกับมาตรการนี้ ต่ำ 
โดยที่มีผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่ทราบถึงมาตรการนี้ มาก่อนการ
ประชุม 
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▪ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิผลประโยชน์ยุ่ งยาก ต่อ

ผู้ใช้บางราย ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์จากการลงทะเบียนไม่เป็น
หรือเลือกที่จะไม่ลงทะเบียน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่เสียเงิน เป็นราย

เดือนเช่นเดียวกันกับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน 
▪ การรับสิทธิผลประโยชน์ควรขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์แทน

บัตรประชาชน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้ ใช้ บริ การที่ มี
หมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 หมายเลข 

▪ ลดขั้นตอนในการลงทะเบียน หรือทำให้การลงทะเบียนเพ่ือรับ
สิทธิผลประโยชน์มีความสะดวกมากขึ้น 

กลุ่ม 2 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเพียงบางส่วนมีความร ับรู ้ถ ึงมาตรการดังกล่าว 

ในขณะที่ผู้ เข้าร่วมในส่วนที่เหลือไม่ทราบถึงมา ตรการนี้ มา
ก่อนการประชุม 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู้ได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้ มีจำนวนจำกัด นอกจากนี้
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย 

▪ ผู้ใช้บริการส่วนมากไม่ทราบขั้นตอนการลงทะเบี ยน เ พ่ือรับ
สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการนี้ 

▪ ผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมว่ามาตรการให้โทรฟรี 100 นาทีไม่

เพียงพอต่อการใช้บริการจริง 
▪ มาตรการนี ้ครอบคลุมแต่ผ ู ้ใช ้บริการแบบเติมเงิน โดยไม่

ครอบคลุมผู้ใช้ที่จ่ายเงินเป็นรายเดือน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีมาตรการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการที่จ่ายเ งินแบบ
รายเดือน เช่น การใช้บริการแล้วได้รับส่วนลด 
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กลุ่ม 3 

▪ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในมาตรการดังกล่าวของ กสทช. ใน
ระดับปานกลาง 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมผู้ใช้บริการที่จ่ายเ งินเป็นราย

เดือน โดยครอบคลุมเพียงผู้ใช้บริการแบบเติมเงินเท่านั้น 
▪ คุณภาพของการให้บริการไม่เป็นไปตามที่มีการประชาสั มพันธ์

ไว ้
▪ การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ 
▪ ขั ้นตอนในการเข ้าร ับสิทธิประโยชน์ย ุ ่งยาก และต้องใช้

หลักฐานที่เป็นเอกสารจำนวนมาก 
▪ มาตรการให้โทรฟร ี 100 นาที อาจส่งผลประโยชน ์ต่อ

ประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันประชาชน
ส่วนมากมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารมากกว่าการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์โดยตรง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการ ดังกล่าว
เพ่ิมขึ้น 

▪ มาตรการนี้ควรครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ที่ตก
งานหรือขาดรายได้ 

4.1 ความคืบหน้าในการจัด 
ระเบียบสายส่ือสาร 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินในระดับมากที่สุด โดยมีการให้คะแนน
ความเห็นด้วยที่ 5 คะแนน เต็ม 5 คะแนน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การนำสายสื่อสารลงใต้ดินอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย

ต่อประชาชนและการดำเนินงานในส่วนอ่ืนของภาครัฐ เช่น 
การทำถนน การขุดเจาะท่อ 
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▪ อยากให้นำสายสื่อสารลงใต้ดินในบริเวณชุมชน เช่น ตลาด แต่

ผู้เข้าร่วมมีความกังวลว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เ กิด
ผลกระทบในวงกว้าง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ ควรมีการวางท่อร้อยสายสื่อสารในระดับลึก เพ่ือที่จะลดความ

เสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานต่าง ๆ บนผิว
ถนนหรือทางเท้า 

▪ โครงสร ้างของท่อร ้อยสายสื ่อสารควรมีความมั ่นคงและ
แข็งแรงเพ่ือที่จะลดผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการดำ เนินงาน
ต่าง ๆ บรผิวถนนหรือทางเท้า 

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมบางส่วนมีความเห็นว่าสายไฟฟ้ายังมีความรกรุงรั งอยู่  
และไม่ร ับร ู ้ว ่าจะมีการจ ัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใ ต้
ดินมีความล่าช้า โดยมีการประชาสัมพันธ์มานานแต่ ไ ม่มีการ
ดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ผู ้ประกอบการต้องมีความร ่วมมือกันเพื ่อจ ัดระเบียบสาย
สื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน เน ื ่องจากมีผู ้พาดสาย
ให้บริการโทรคมนาคมจำนวนหลายราย 

กลุ่ม 3 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมส่วนใหญ่มีระดับการร ับร ู ้ในการดำเน ินงานจัด
ระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในระดับต่ำ 
เนื่องจากมีผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาน้อย 

▪ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
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ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การดำเน ินงานอาจสร ้างความลำบากต่อประชาชนและ
หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง โดยอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาจราจร การต้องขุดซ่อมท่อบ่อยครั้ง การเสี่ยงต่อไฟฟ้า
ลัดวงจรเนื่องจากน้ำท่วม สภาพถนนที่เปลี่ยนไปหลังจากการ
ดำเนินงาน เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ควรมีการเร่งดำเน ินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินอย่างมีคุณภาพและมีความม่ันคง 

4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง 
     ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
     แห่งชาติ 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมกันที่ว่าหมายเลขฉุกเฉินในปัจจุบัน มี
จำนวนมากเกินไป 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู้โทรหมายเลขฉุกเฉินมีการรอเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่ จะ

สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการปลายสายได้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีมาตรการเพ่ีอรองรับคู่สายจำนวนมาก 

กลุ่ม 2 

▪ ผู้เข้าร่วมมีความเห็นว่าหมายเลขฉุกเฉินมีจำนวนยา กเ กินไป 
และส่วนใหญ่รู้จักหมายเลขฉุกเฉินเพียงบางหมายเลขเท่านั้น 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการรวมหมายเลขฉุกเฉ ิน เข ้า เป็ น
หมายเลขเดียวกัน แต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีการร ับร ู ้ถ ึงการ
ดำเนินงานดังกล่าว 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การรวมหมายเลขฉุกเฉ ินเข ้าเป็นหมายเลขเดียวกันอาจ
ส่งเสริมให้พฤติกรรมโทรแกล้งสะดวกมากยิ่งขึ้น 

▪ การรองร ับการให้บริการหมายเลขฉุกเฉ ินซึ่งเป็นหมายเลข
เดียวกันจากประชาชนทั่วประเทศอาจไม่เพียงพอ 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการดำ เนิ นงาน
ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างจิตสำนึ กที่ ดีใน
การใช้บริการหมายเลขฉุกเฉิน 

▪ ผู้ให้บริการหมายเลขฉุกเฉินควรมีการกระจายเป็นสา ขาย่ อย

อยู ่ท ั ่วประเทศเพื ่อที ่จะสามารถรองรับผู ้ใช ้บริการได้อยา่ง
ครอบคลุม และลดจำนวนคู่สายในการสนทนา 

กลุ่ม 3 

▪ ผู้เข้าร่วมมีระดับการรับรู้ในการดำเนินงานดังกล่าวต่ำ 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ พ้ืนที่ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับการต้ังเสากระจายสัญญา ณ
ได้ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาในด้านการระบุพิกัดในการให้บริ การ
ฉุกเฉิน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ หมายเลขฉุกเฉินควรเป็นหมายเลขที่จำได้ง่าย และมีจำนวน
ตัวเลขเพียงไม่ก่ีตัว 

▪ ผู ้ให ้บร ิการหมายเลขฉุกเฉ ินควรมีการเตร ียมพร ้อมในการ
รองรับการให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น การเพ่ิมจำนวนคู่สาย  

ตารางท่ี 12: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
จังหวัดจันทบุรี 
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ข้อชี้แจงจาก กสทช. ภาค 

▪ ในกระบวนการต้ังเสาสัญญาณตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. ต้องมีการติดต่อเจ้าของพ้ืนที่และมี
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในละแวกที่ดำเนินการก่อนเสมอ ซ่ึงจะเป็นการชี้แจงและให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดำเนินการ รวมถึงการถามความคิดเห็นของประชาชนในละแวกนั้น ใน
การตัดสินใจต้ังเสาสัญญาณก่อนการดำเนินการก่อสร้าง 

กสทช. มีความเก่ียวข้องกับการติดต้ังสายสัญญาณของผู้ประกอบการในเฉพาะตอนที่ผู้ประกอบการมีการติดต้ัง
สายสื่อสารบนเสาอากาศ (Antenna) เท่านั้น เนื่องจาก กสทช. ต้องดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมด้วย
เครื่องมือตรวจวัดการปล่อยคลื่นสัญญาณและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในละแวกเดียวกัน เพ่ือที่จะ
ตัดสินใจให้ใบอนุญาตต้ังสถานีกับผู้ประกอบการ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออก 
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12.2.3 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
คณะที ่ปร ึกษาฯ ได้มีการจ ัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร ่วมกับผู้มีส ่วนได้เส ียและผู ้ที่

เก ี ่ยวข้องทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อรับทราบข้อมูล ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เก ี่ยวข้อง อันมี
ผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ได้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยจะนำ
ประเด็นสำคัญ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการ ศึกษา ที่
กำหนดไว้ต่อไป  

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.45 – 15.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 

วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  8. 5 – 15.   น.  
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Amari Buriram United) จังหวัดบุรีรัมย์  

 
เวลา กำหนดการ 

08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน 

09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม โดย พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 

09.25 – 10.00 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  
ของสำนักงาน กสทช. และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้ง 4 ประเด็น โดย ตัวแทน 
คณะท่ีปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม ปิดการประชุม และ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail: mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ▪ สัญญาณ 3G และ 4G ยังไม่สามารถครอบคลุมในทุก พ้ืนที่ไ ด้ 
โดยเฉพาะในพื ้นที่ท ี่ห ่างไกลจากตัวเมือง ดังน ั ้นจึงมีความ
เป็นไปได้ที่ 5G จะไม่สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ได้เช่นกัน 

▪ ผู้ใช้บริการ 5G อาจมีน้อยราย เนื่องจากผู้เข้าร่วมยังไ ม่ทราบ

ว่าจะสามารถประยุกต์เทคโนโลยี 5G กับกิจกรรมใดบ้า งกับ
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร 

▪ ระยะเวลาที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยค่อนข้าง
ล่าช้าเม่ือเทียบกับต่างประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี 5G อย่าง
แพร่หลายแล้ว 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู้เข้าร่วมบางท่านไม่เห็นถึงความจำเป็นในการมีเทคโนโลยี 5G 
▪ ผู้เข้าร่วมโดยส่วนมากมีความรับรู้ถึงการประมูลคลื่น 5G ใน

ระดับต่ำ โดยในกลุ่มผู้ที่รับรู้ถึงการประมูลดังกล่าวได้รับข้อ มูล
มาจากสื่อหรือคนในครอบครัวเท่านั้น 

▪ ผู้เข้าร่วมคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 5G รวมถึง
ต้นทุนของอุปกรณ์ในการใช้บริการ 5G จะเพ่ิมขึ้น 

▪ การใช้เทคโนโลยีคลื่น 5G อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังไม่มีข้อสรุปเก่ียว กับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพที่ชัดเจน 

▪ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G อาจไม่มีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วปร ะเทศ 

เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการเทคโนโลยี 3G หรือ 
4G ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศเช่นเดียวกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ อยา กให ้  กสทช .  หร ื อหน ่ วย งา นท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งม ี การ
ประชาสัมพันธ์ถึงการใช้เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย เ พ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนมากไม่มีการรับรู้ถึงการประมูล
คลื่น 5G ก่อนการเข้าร่วมงาน 

▪ มาตรการกระจายสัญญาณ 5G ควรครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
▪ อยากให้ กสทช. มีการพัฒนาเทคโนโลยี 5G อย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
▪ อยากให้ กสทช. กำกับดูแลในด้านราคาค่าบริการและคุณภาพ 

โดยเฉพาะการให้ผลประโยชน์กับผู้บริโภค เนื่องจากอยากให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้ 

▪ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
มากขึ้น โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ รวมถึงการจัดงานให้ ควา มรู้
และความเข้าใจเกี ่ยวกับคลื ่นความถี ่  5 G หร ือเร ื ่องอื ่นที่
เก่ียวข้อง 

▪ สำนักงาน กสทช. ควรให้ความสนใจกับความปลอดภั ยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับความปลอดภัยลดลงหากมีการ ใช้
เทคโนโลยี 5G 

2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
    2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         โทรคมนาคมร่วมกัน 
    2.2) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  
         (Cell Site) 
 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการส่งเสร ิมให้เกิดการใช้โครงสรา้ง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซ่ึงมีประโยชน์ในด้านลดค่าใช้จ่าย
ของผู ้บร ิโภค จากการที ่ต้นทุนของผู ้ปร ะกอบการลดลง 
ส่งเสริมทัศนียภาพเนื่องจากมีความเป็นระเบียบเพ่ิมขึ้น และ
ลดอันตรายหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการส่งเสร ิมให้มีโครงสร ้างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การรวบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเสาไฟฟ้าเดียวกัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ ถ้าหากไม่
มีระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารสำรอง 

▪ ผู้เข้าร่วมส่วนมากไม่รับรู้ถึงหน่วยงานที่มีบทบาทใน ด้านการ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ ควรมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแทนการรวบสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารในเสาไฟฟ้าต้นเดียวกันในการส่งเสริมให้เกิดการใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เสาไฟฟ้าล้ม
ต่อเนื่องกันตลอดสาย 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
▪ กสทช. ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างพ้ืน ฐาน

โทรคมนาคมให้ม่ันคงและแข็งแรง 
▪ กระบวนการในการดำเนินการ เริ่มจากการดำเนินการแล้วจึง

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ซ่ึงควรมีการสลับ
กระบวนการกันโดยมี การเปิ ดร ับฟั งควา มค ิด เห็ น จ า ก
ประชาชนทั่วไปก่อน เพื ่อที่จะได้ดำเนิ นการโดยตอบสนอง
ความต้องการและความกังวลของประชาชน เช่น ประเด็นใน
ด้านผลกระทบของการต้ังเสากระจายสัญญาณ 5G ต่อสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

3. มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
   และผู้รับใบอนุญาตในช่วง 
   วิกฤตไวรัสโควิด-19 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ในระดับน้อย โดยมี
คะแนนเฉลี ่ยอย ู ่ท ี ่ประมาณ 1 -2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
เนื่องมาจากเหตุผลหลัก คือ มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุ ม
ผู้บริโภคทุกราย 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ มาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมผู้ใช้บริการที่จ่ายเ งินเป็นราย
เดือน โดยครอบคลุมเพียงผู้ใช้บริการแบบเติมเงินเท่านั้น 

▪ คุณภาพของการให้บริการไม่เป็นไปตามที่มีการประชาสั มพันธ์

ไว ้
▪ การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ 
▪ ขั ้นตอนในการเข ้าร ับสิทธิประโยชน์ย ุ ่งยาก และต้องใช้

หลักฐานที่เป็นเอกสารจำนวนมาก 
▪ มาตรการให้โทรฟร ี 100 นาที อาจส่งผลประโยชน ์ต่อ

ประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันประชาชน
ส่วนมากมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารมากกว่าการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์โดยตรง 

▪ มาตรการช่วยเหลือครอบคลุ มแต่ผ ู ้บร ิ โภคที ่ใช ้ บ ร ิก า ร
โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงิน แต่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ใช้
บริการแบบเสียเงินเป็นรายเดือน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมคาดการณ์ว่า 
กสทช. อาจยังไม่ทราบว่าควรให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ใ ช้
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บร ิการแบบเสียเงินเป็นราย เด ือนในร ูปแบบไหนจ ึงจ ะ
เหมาะสมที่สุด 

▪ มาตรการนี้มีการให้สิทธิผู้บริโภคเพียงแค่ 1 สิทธิ/คน ทำให้
ประโยชน์ที ่ผ ู ้บร ิโภคที ่มีหมาย เลขโทรศัพท์ มากกว่า 1 
หมายเลขจะได้รับลดลง 

▪ ประชาชนมีระดับความรับรู้ถึงข่าวสารเก่ียวกับมาตรการนี้ ต่ำ 
โดยที่มีผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่ทราบถึงมาตรการนี้ มา ก่อนการ
ประชุม 

▪ ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิผลประโยชน์ยุ่ งยา กต่อ
ผู้ใช้บางราย ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์จากการลงทะเบียนไม่เป็น
หรือเลือกที่จะไม่ลงทะเบียน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่เสียเงิน เป็นราย
เดือนเช่นเดียวกันกับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน 

▪ การรับสิทธิผลประโยชน์ควรขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์แทน
บัตรประชาชน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้ ใช้ บริ การที่ มี
หมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 หมายเลข 

▪ ลดขั้นตอนในการลงทะเบียน หรือทำให้การลงทะเบียนเพ่ือรับ

สิทธิผลประโยชน์มีความสะดวกมากขึ้น 

▪ กสทช. ควรมีมาตรการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการที่จ่ายเ งินแบบ
รายเดือน เช่น การใช้บริการแล้วได้รับส่วนลด 

▪ กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการ ดังกล่าว
เพ่ิมขึ้น 

▪ มาตรการนี้ควรครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ที่ตก
งานหรือขาดรายได้ 

4.1 ความคืบหน้าในการจัด 
ระเบียบสายส่ือสาร 

▪ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย

สื่อสารลงใต้ดินในระดับมากที่สุด โดยมีการให้คะแนน
ความเห็นด้วยที่ 5 คะแนน เต็ม 5 คะแนน 
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▪ ผู้เข้าร่วมบางส่วนมีความเห็นว่าสายไฟฟ้ายังมีความรกรุงรังอยู่ 

และไม่รับรู้ว่าจะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมส่วนใหญ่มีระดับการร ับร ู ้ในการดำเน ินงานจัด
ระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในระดับต่ำ 
เนื่องจากมีผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาน้อย 

▪ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ การนำสายสื่อสารลงใต้ดินอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ต่อประชาชนและการดำเนินงานในส่วนอ่ืนของภาครัฐ เช่น 
การทำถนน การขุดเจาะท่อ 

▪ อยากให้นำสายสื่อสารลงใต้ดินในบริเวณชุมชน เช่น ตลาด แต่

ผู้เข้าร่วมมีความกังวลว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เ กิด
ผลกระทบในวงกว้าง 

▪ การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้
ดินมีความล่าช้า โดยมีการประชาสัมพันธ์มานานแต่ไม่มีการ
ดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ ควรมีการวางท่อร้อยสายสื่อสารในระดับลึก เพ่ือที่จะลดความ
เสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานต่าง ๆ บนผิว
ถนนหรือทางเท้า 

▪ โครงสร ้างของท่อร ้อยสายสื ่อสารควรมีความมั ่นคงและ
แข็งแรงเพ่ือที่จะลดผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการดำ เนินงาน
ต่าง ๆ บรผิวถนนหรือทางเท้า 

▪ ผู ้ประกอบการต้องมีความร ่วมมือกันเพื ่อจ ัดระเบียบสาย

สื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน เน ื ่องจากมีผู ้พาดสาย
ให้บริการโทรคมนาคมจำนวนหลายราย 
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4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง 
     ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
     แห่งชาติ 

กลุ่ม 1  

▪ ผู้เข้าร่วมมีความเห็นว่าหมายเลขฉุกเฉินมีจำนวนยา กเ กินไป 
และส่วนใหญ่รู้จักหมายเลขฉุกเฉินเพียงบางหมายเลขเท่านั้น 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมเห็นด้วยกับการรวมหมายเลขฉุกเฉ ิน เข ้า เป็ น
หมายเลขเดียวกัน แต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีการร ับร ู ้ถ ึงการ
ดำเนินงานดังกล่าว 

ปัญหาและข้อกังวล 

▪ ผู้โทรหมายเลขฉุกเฉินมีการรอเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะ
สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการปลายสายได้ 

▪ การรวมหมายเลขฉุกเฉ ินเข ้าเป็นหมาย เลขเดียวกันอาจ
ส่งเสริมให้พฤติกรรมโทรแกล้งสะดวกมากยิ่งขึ้น 

▪ การรองร ับการให้บริการหมายเลขฉุกเฉ ินซึ่งเป็นหมายเลข
เดียวกันจากประชาชนทั่วประเทศอาจไม่เพียงพอ 

▪ พ้ืนที่ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับการต้ังเสากระจายสัญญาณ
ได้ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาในด้านการระบุพิกัดในการให้บริการ
ฉุกเฉิน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

▪ การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการดำเนิน งาน
ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างจิตสำนึ กที่ ดีใน
การใช้บริการหมายเลขฉุกเฉิน 

▪ ผู้ให้บริการหมายเลขฉุกเฉินควรมีการกระจายเป็นสา ขาย่ อย

อยู ่ท ั ่วประเทศเพื ่อที ่จะสามารถรองรับผู ้ใช ้บริการได้อยา่ง
ครอบคลุม และลดจำนวนคู่สายในการสนทนา 

▪ หมายเลขฉุกเฉินควรเป็นหมายเลขที่จำได้ง่าย และมีจำนวน
ตัวเลขเพียงไม่ก่ีตัว 

▪ ผู ้ให ้บร ิการหมายเลขฉุกเฉ ินควรมีการเตร ียมพร ้อมในการ
รองรับการให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น การเพ่ิมจำนวนคู่สาย  

ตารางท่ี 13: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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12.2.4 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคใต้ 

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
คณะที ่ปร ึกษาฯ ได้มีการจ ัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร ่วมกับผู้มีส ่วนได้เส ียและผู ้ที่

เก ี ่ยวข้องทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื ่อร ับทราบข้อมูล ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เก ี่ยวข้อง อันมี
ผลกระทบต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ได้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยจะนำ
ประเด็นสำคัญ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการ ศึกษา ที่
กำหนดไว้ต่อไป  

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 เวลา 08.45 – 15.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 150 คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 
วันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา  8. 5 – 15.   น.  

ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรม ทวินโลตัส (The Twin Lotus Hotel) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 

เวลา กำหนดการ 

08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน 
09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม โดย พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
09.25 – 10.00 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  

ของสำนักงาน กสทช. และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้ง 4 ประเด็น โดย ตัวแทน 
คณะท่ีปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม ปิดการประชุม และ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail: mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ▪ ประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก 4G และ5G แต่ไม่ได้รู้จักเทคโนโลยี
อย่างแท้จริง และบางส่วนก็ยังคงไม่รู้จัก 4G และ 5G ไม่ว่าจะ
เป็น 4G และ 5G ก็อยากให้มีสัญญาณที่เสถียร 

▪ ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยี จำเป็นต้องให้ลูกๆหลานๆให้คำแนะนำในการใช้
งาน 

▪ เม่ือ 5G เริ่มใช้งานจริง จะใช้ได้จริงหรือไม่ และประชาชนก็ยัง
มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือรองรับการทำงาน
ของ 5G จึงอยากให้ทาง กสทช. หรือ ภาครัฐเข้ามาช่วย
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ รองรับ 5G ลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงข้อมูล 

▪ ประชาชนรู้จัก 4G และ5G แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีซ่ึงประชาชนให้คะแนนการประชาสัมพันธ์เรื่องคลื่น
อยู่ในระดับ น้อย (2 คะแนน) แต่ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้กับประชาชนได้ก็ถือเป็นแนวคิดที่ดี ประชาชนให้
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด (5คะแนน) 

▪ เนื่องจากปัจจุบันคลื่นสัญญาณ ก็ยังไม่มีความเสถียร ติดบ้าง
หลุดบ้าง ดังนั้นจึงอยากให้ทางกสทช. เข้ามาควบคุมคุณภาพ
สัญญาณ ให้สอดคล้องกับค่าบริการที่ต้องจ่ายทุกเดือน รวมถึง
มีการลดราคาค่าบริการให้ถูกลง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้บริโภค  

▪ ประชาชนมองว่า 5G มีความเสถียรก็จะสามารถเข้ามาช่วย
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดได้ 

ข้อเสนอแนะ 

▪ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น ประชาชนในเขต
เมืองสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลได้มากกว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่ชนบท จึงอยากให้ทางกสทช. และภาครัฐ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนในทุกเขต
พ้ืนที่  

▪ เนื่องจากอุปกรณ์โทรศัพท์ท่ีใช้ในปัจจุบันไม่รองรับการทำงาน
ของ 5G ดังนั้นประชาชนจึงมีความกังวลเรื่องอุปกรณ์โทรศัพท์
ที่จะต้องซ้ือมาเพ่ือรองรับคลื่น 5G ทำให้ประชาชนต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม  

2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  

▪ ประชาชนสมาชิกในกลุ่มที่ 1 ไม่เคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับการใช้
เสาร่วมกัน และมองว่าการติดต้ังเสาสัญญาณนั้นสร้าง
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
 
   2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         โทรคมนาคมร่วมกัน 
 
2.2) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  
         (Cell Site) 

ผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ท่ีได้รับค่าตอบแทน โดยไม่ได้
สนใจผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน รวมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามา
ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างแท้จริง จึงทำให้ 
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีความวิตกกังวลว่าจะส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ 

▪ เนื่องจากผู้ให้บริการ ไม่มีการขออนุญาตลงมติจากประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเรื่อง
สุขภาพเป็นอย่างมากดังนั้น ประชาชนจึงแนะนำให้มีการลง
มติและขออนุญาต จากประชาชนในระแวกใกล้เคียง เพ่ือขอ
ความยินยอมก่อนจะทำการติดต้ังเสาสัญญาณ  

▪ การทำงานของกสทช. เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันใน
ปัจจุบันประชาชนให้ความพ่ึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (1 
คะแนน) 

▪ เนื่องจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ติดต้ังเสาสัญญาณ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ในระแวงใกล้เคียง จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวล ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับ
ประชาชน 

3. มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
   และผู้รับใบอนุญาตในช่วง 
   วิกฤตไวรัสโควิด-19 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานและระบบ ซ่ึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของการ
เข้าถึงข้อมูล จึงอยากให้ทางกสทช. หรือภาครัฐเข้ามา
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเข้าถึงมาตรการต่างๆ 

▪ 70% ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการ
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ
การช่วยเหลือของทางภาครัฐ 

▪ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อมาตรการที่ทางกสทช. ให้ความ
ช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด 19 และอยากให้เพ่ิมมาตรการ
จากเดิม เช่น เพ่ิมระยะเวลาการโทรจากเดิม 100 นาทีและ
เพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตจากเดิม  

▪ มาตรการให้ความช่วยเหลือช่วงโควิด19 ประชาชนให้คะแนน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) 

▪ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จึง
อยากให้ทางกสทช. มีการแจกอินเทอร์เน็ต แจกการโทร 
ในช่วงเทศกาล วันหยุดต่างๆ และให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ รวมถึงติดต้ัง WIFI เพ่ิมเติมในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
มีการค้าขาย OTOP เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
4.1 ความคืบหน้าในการจัด 
     ระเบียบสายส่ือสาร 

▪ ปัจจุบันสายสื่อสารก็ยังคงไม่เป็นระเบียบอยู่เหมือนเดิม เวลา
เจ้าหน้าที่มีการแก้ไข จัดระเบียบเสร็จแล้วก็ไม่เก็บสายสื่อ
สารเดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

▪ เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปัญหาน้ำท่วมอยู่
บ่อยครั้งทำให้ประชาชนมีความกังวลหากมีการจัดสายสื่อสาร
ลงดิน มีความปลอดภัย มีความเสถียร หรือไม่ จึงอยากให้ทาง
เจ้าหน้าที่มีการจัดแผนงานแบบเป็นสัดส่วนในการลงพ้ืนที่ 
รวมถึงจัดเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงปิดเทอม ช่วงหลังเลิกงาน 
เพ่ือลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

▪ ประชาชนในกลุ่ม 3 ทุกคนรับรู้รับทราบถึงเรื่องการจัด
ระเบียบสานสื่อสาร เนื่องจากที่มีพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ถนนใหญ่) มีการจัดระเบียบสายแล้ว และมี
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง แต่ก็ยังมีบางส่วนเช่นตาม 
ตรอก ซอกซอง หรือ ถนนรอง ที่ยังไม่มีการจัดระเบียบสาย 
จึงอยากให้กสทช. หรือหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดระเบียบ
สาย 

▪ จากการเข้ามาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้
ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องกิจการโทรคมนาคมมากมาย 
และมีข้อแนะนำว่าทางกสทช. น่าจะออกกฎให้ผู้ประกอบการ
ใช้สายร่วมกัน 

4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง 
     ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
     แห่งชาติ 

▪ เบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ เบอร์เดียวถือเป็นแนวคิดที่ด ี
แต่ในปัจจุบันการทำงานของเบอร์ 191 ก็ยังมีการประสานงานที่
ล่าช้า อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการศึกษาการทำงาน
ของเบอร์ 1113 (ในอดีตที่มีการประสานงานอย่างรวดเร็ว) 

▪ เบอร์ 191 มีการทำงานประสานงานล่าช้ามาก ทำให้ประชาชน
เกิดความกังวลถ้าหากจะใช้เบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เบอร์เดียวจริงๆ จะสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างทันถ่วงทีหรือไม่ แต่หากทำได้ตามคำชึ้แจง
ประชาชนก็มองว่าเป็นแนวคิดที่ดี เน่ืองจากเป็นเลขหมายที่คุ้นเคย  

▪ ประชาชนมองว่าแนวคิดนำเบอร์ 191 เป็นเบอร์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เบอร์เดียวเป็นแนวคิดที่ดี แต่ก็ยังคงมีความกังวลอยู ่เน่ืองจาก
เบอร์ 191 ในปัจจุบันมีการดำเนินงานที่ล่าช้า บางคร้ังไม่สามารถ
ติดต่อได้ และกว่าจะติดต่อได้ก็ได้รับความช่วยเหลือทีล่่าช้า ไม่ทัน
ถ่วงที 

ตารางท่ี 14: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กสทช. เขต 43 (ดูแลจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง) 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. สายส่ือสาร ▪ ทางกสทช. พยายามดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ ทาง
โทรศัพท์ ทางFacebook เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ร้องเรียนอย่างทั่วถึง เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และมีการให้
ค่าชดเชย เยียวยาวต่างๆ หากเกิดอันตราย 

2. เรื่องร้องเรียน ▪ ประชาชนสามารถร้องเรียนประเด็นต่างๆ ได้ที่เบอร์ 1200  

ตารางท่ี 15: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
กสทช. เขต 43 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคใต้ 
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12.2.5 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคกลาง 

ภาพรวมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
คณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่ เก่ีย วข้อ ง

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง อันมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
ได้แก่ หน่วยงานร ัฐวิสาหกิจ ผู ้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั ่วไป โดยจะนำประเด็นสำคัญ 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปทำการศึกษาภายใต้กรอบการศึกษาที่กำหนดไว้ต่อไป  
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ “โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563” ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 
08.45 – 15.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
150 คน มีกำหนดการประชุมดังนี้ 
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กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 

วันพุธท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา  8. 5 – 15.   น.  
ณ ห้อง ประชุมอู่ทอง ชั้น 3 โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 

เวลา กำหนดการ 
08.45 – 09.15 น. ลงทะเบียน 

09.15 – 09.25 น. เปิดการประชุม โดย พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 

09.25 – 10.00 น. นำเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  
ของสำนักงาน กสทช. และประเด็นสำคัญที่ศึกษาทั้ง 4 ประเด็น โดย ตัวแทน 
คณะท่ีปรึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนของทุกกลุ่ม ปิดการประชุม และ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ปรึกษา) 
E-mail: mujarin.muagyan@gmail.com โทร 092-262-9828 คุณมุจลินทร์ ม่วงยาน 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

1. การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G กลุ่ม 1 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงประโยชน์ของ 5G และไม่ทราบ
ว่า 5G คืออะไร  

▪ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า 5G เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการใช้งาน
ในประเทศไทย 

▪ ปัจจ ุบ ันเห็นการโฆษณาตามสื ่อต่างๆ เกี ่ยวกับ 5G มาก
พอสมควร จากผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 
ใช้เครือข่าย AIS 

▪ โดยรวมสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ดี สัญญาณต่างๆ 
ทั่วถึง 

▪ มีการพบปัญหา SMS กวนใจ และการเสียค่าบริกา รที่ ไ ม่ ได้
ตั ้งใจสมัครรับบร ิการ ในการใช้งาน 3G 4G ในปัจจ ุบ ัน ซ่ึง
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าต้องทำการยกเลิกการรับบริ การนี้ได้
โดยการใช้หมายเลข *137 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่เคยได้ยินเก่ียวกับ 5G แต่ไม่ทราบถึงข้อดี 
ข้อเสีย ข้อจำกัด เท่าที่ควร 

▪ มองว่า 5G เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากกว่า ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ยาก 
ปัญหาและข้อกังวล 
▪ เทคโนโลยี 5G เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากกว่า ผู้สูงอายุเข้าถึงได้

ยาก 
▪ มีความกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่เหมาะสม ที่สามารถ

เข้าถึงง่าย 
▪ มีความกังวลจากการใช้งานอุปกรณ์ IoT เม่ือมีการใช้งาน 5G 

อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้ในกรณีที่สัญญา ณไ ม่ มี
ความเสถียร 

ข้อเสนอแนะ 
▪ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัด 
▪ ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ควรมีการให้บริการ 4G และให้

ข้อมูลกับประชาชนเพ่ือช่วยเหลือในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ของเทคโนโลยี อาทิ อุปกรณ์ที่ไม่รองรับ 

▪ อยากให้ควบคุมอัตราค่าบริการ 5G ที่เหมาะสม และอัตรา
ค่าบริการที่ถูกกว่า 4G เดิม  

▪ อยากให้การให้บริการ 5G มีความเสถียร สอดร ับกับอัตรา
ค่าบริการที่อาจสูงขึ้น 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  
 
   2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         โทรคมนาคมร่วมกัน 
 
2.2) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  
         (Cell Site) 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้น้อยเก่ียวกับการใช้โ คร งสร้าง
พ้ืนฐานร่วมกัน 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้น้อยเก่ียวกับการใช้โ คร งสร้าง
พ้ืนฐานร่วมกัน 

▪ มีความกังวลเก่ียวกับสัญญาณที่ไม่เสถียรจากช่องว่างร ะหว่าง
เสาที่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ปัญหาและอุปสรรค 
▪ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เสามีความกังวลเรื่อง อันตรายต่อ

สุขภาพที่มาจากคลื่นแม่เหล็ก และเสาไฟฟ้าที่ มีโ อกา ศเป็น
สายล่อฟ้า 

▪ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เสามีความกังวลเรื่อง อันตรายต่อ
สุขภาพที่มาจากคลื่นแม่เหล็ก และเสาไฟฟ้าที่ มีโ อกา ศเป็น
สายล่อฟ้า 

ข้อเสนอแนะ 
▪ ควรส่งเสร ิมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ 

ประชาชน สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานท้องถิ่น 
▪ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจั ด ต้ั งเสา

สัญญาณ รวมถึงการรับรู้ถึงการดำเนินการติดต้ังให้คนใน พ้ืนที่
รับทราบอย่างทั่วถึง 

▪ ประชาชนบางส่วนยังมีความกังวลจากอันตรายต่อสุขภา พของ
การจัดต้ังเสาสัญญาณในเขตพ้ืนที่ชุมชน 

▪ ปัจจ ุบ ันประชาชนเร ิ่มทราบว่าการจ ัดตั ้งไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่ าและสร้าง
ควา มม ั ่ น ใจ ให ้ ก ั บคน ในพ ื ้ นที ่  อา ท ิ  ใน โ ร งพยา บาล
พระนครศรีอยุธยามีการจัดต้ังเสาสัญญาณ 

▪ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเฉพาะในเขตที่มีการ
ติดต้ังเสาสัญญาณ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงผลกร ะทบที่
อาจเกิดขึ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

▪ เป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการทุกรายจะใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 
▪ อยากให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเสาให้สวยงาม เหมาะสมกับ

ทัศนียภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. มาตรการช่วยเหลือประชาชน 
   และผู้รับใบอนุญาตในช่วง 
   วิกฤตไวรัสโควิด-19 

▪ ประชาชนร ับรู ้ ร ับทราบมาตรการเหล่าน ี ้จากทางสื ่อตา่งๆ 
อาทิ วิทยุ โทรทัศน์  

▪ ประชาชนบางส่วน (ร้อยละ 50) ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือ
ของ กสทช.  

▪ ส่วนใหญ่ทราบจากการแจ้งผ่าน SMS ของผู้ประกอบการ 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

▪ มาตรการ Work from Home ไม่เอ้ืออำนวยต่อสถา นกา ร ณ์
ในปัจจุบันเท่าที่ควร อาทิ บางบ้านไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต
อยู่แล้ว มาตรการนี้จึงไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน 

▪ มาตรการเน็ตฟรีสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่ค่อยตอบโจทย์
เท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ใข้บริการรายเดือน 

ข้อเสนอแนะ 
▪ อยากให้มีการให้บริการ Wifi ฟรีด้วย 
▪ ควรมีการเพ่ิมการใช้งานให้มากกว่านี้ การให้อินเทอร์เน็ตฟรี 

100 Mbps ยังน้อยเกินไป 
4.1 ความคืบหน้าในการจัด 
     ระเบียบสายส่ือสาร 

▪ เห็นว่าการไฟฟ้าควรทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการ
ดูแลสายสื่อสาร เนื่องจากเป็นผู้ได้รับค่าเช่าจากผู้ประกอบการ 

▪ การจัดระเบียบสายสื่อสาร ปัจจุบันยังมีสายที่ไม่เป็นร ะเบียบ
ในพ้ืนที่ ประชาชนกังวลเรื่องอันตรายจากการที่เสาชำรุด ไฟ
ฟ้าช้อต 

▪ บริเวณที่จะจัดงานมรดกโลก เส้นทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
(อ.ย.ว.) มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ทราบแล้วว่าสามารถติดต่อ หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ไหน
จากการประชุมในวันนี้ (เบอร์ 1200 และการร้องเรียนตรงกับ
ผู้ประกอบการเจ้าของสายนั้นๆ) 

ปัญหาและอุปสรรค 

▪ ประชาชนไม่รับรู้ว่าจะมีการดำเนินการนำสายไฟฟ้า ลงใ ต้ ดิน 
เพ่ิงทราบจากการประชุมวันนี้ 

▪ มีความกังวลจากผลกระทบการดำเนินการ อาทิ อุบัติเหตุบน
ท้องถนน เป็นอุปสรรคทางการสัญจร และควรทำงานให้
เรียบร้อย 

▪ มีความกังวลเร ื ่องอันตรายจากการดำเนินการ อยากให้มี
ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด 

▪ ผู้ประกอบการเองควรตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้าของตน เอง
อยู่เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถใช้งานได้จริง 

▪ อยากให้มีการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพ่ือทัศนียภาพ
ที่สวยงาม และอยากให้เร่งการดำเนินการให้เรียบร้อย 

4.2 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง 
     ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
     แห่งชาติ 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดต้ังศูนย์บัญชาการ เห ตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
▪ ควรมีการบริหารจัดการหลังบ้านที่ ดี แก้ปัญหาในปัจจุบันที่

ติดต่อยาก ไม่มีคนรับสาย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 346 

ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

▪ เบอร์ 191 เป็นเบอร์ที่จำง่าย เห็นด้วยกับการดำเนินการ 
▪ ควรตอบสนองต่อการแจ้งเหตุได้ทันที ปัจจุบันประสบปัญหา

การแจ้งเหตุที่สามารถติดต่อได้ยาก ไม่มีคนรับสาย รอสาย
ค่อนข้างที่จะนาน สายไม่ว่าง แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 

▪ อยากให้เบอร์ติดต่อ 191 สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 
▪ อยากให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานร่วมกัน อาทิ การประปา 

การไฟฟ้า  
▪ อยากให้เบอร ์ 191 แบ่งการรับผิดชอบตามเขตพื ้นที ่ตา่งๆ 

อย่างชัดเจน และครอบคลุมทั่วประเทศ  

ตารางท่ี 16: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค (Public Hearing) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคกลาง 
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12.3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

12.3.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคเหนือ 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์จำนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  และเป็นตัวแทนประชาคม
ระดับหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติของผู้ประกอบการและปัญหาของประชาชน และ
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมทุกมิติของประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์เช ิงล ึกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของ กสทช . ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ในจังหวัดเชียงราย  
ประเด็น ความเห็น 

ความเสถียรของการให้บริการ ความรู้ความเข้าใจ 

▪ ในประเด็นของการแจ้งเหตุร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม 
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายอธิบายว่าที่ผ่านมาเ ม่ือเ กิด
ปัญหาด้านกิจการโทรคมนาคม ไม่ทราบว่าจะสามารถขอ
คำแนะนำหรือร้องเรียนเข้าไปยังหน่วยงานใด รวมถึงไม่ทราบ
ขอบเขตการทำงานของ กสทช. อย ่างไรก็ตาม จากการเข้า
ประชุมร ับฟังความคิดเห็นสาธารณะในคร ั้งนี ้ประชาชนได้
รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ของ กสทช. รวมถึงช่องทางในการส่ง
เรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงาน กสทช. ทั้งช่องทางโทรศัพท์ โทร 
1200 ช่องทางออนไลน์ และช่องทางไปรษณีย์ 

ความกังวล 

▪ ก่อนที่จะต้องเผชิญวิกฤตโควิด 19 ประชาชนหลายคนยั งไ ม่
ทราบถึงควา มจำ เป็น และควา มสำ คัญของกา รใช ้ ง า น
อินเทอร์เน็ต จึงยังไม่มีมีปัญหากับความเสถียร ของสัญญา ณ 
แต่เม่ือรัฐบาลได้ออกมาตรการรักษาระยะห่างเม่ือเกิดการแพร่
ระบาดของเหตุการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนทั่ว ไปและ
เด็กนักเรียนต้องมีการทำงานและการเรียนจากที่บ้าน ซ่ึงล้วน
แต่เป็นกิจกรรมที ่ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต ทำให้ประชาชน
หลายคนพ่ึงจะสังเกตถึงปัญหาในเรื่องของความ เสถี ยรของ
สัญญาณ เนื่องจากครูและนักเรียนไม่สามารถดำเนินการเรียน
การสอนได้อย ่างต่อเน ื ่องในขณะที ่ประชาชนบางส่วนก็ไม่
สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน  
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ประเด็น ความเห็น 

▪ ประชาชนสอบถามถึงมาตรการในการชดเชยอันเนื่องมาจาก
สัญญาณที ่ไม่เสถียรของผู้ประกอบการที่มีการขัดข้องอยู่
บ่อยครั้งแต่ประชาชนกลับต้องเสียค่าบริการเท่าเดิม 

ข้อเสนอแนะ 

▪ ประชาชนมีความต้องการให้ กสทช . มีกระบวนกา ร ให้
ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่ได้ร้องเรียนไปและ
รายงานผลให้ประชาชนทราบเม่ือเรื่องที่ร้องเรียนไ ด้รั บการ
แก้ไขแล้ว 

▪ ประชาชนมีความต้องการให้ กสทช. มีมาตรการในการจัดการ
เร ื ่องควา มเสถ ียร ของสัญญา ณโทรศัพท์ และสั ญญา ณ
อินเทอร์เน็ตกับผู้ประกอบการโดยตรง 

▪ ประชาชนมีความต้องการให้ เทคโนโลยี 5G มีส ัญญา ณ
ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ เน ื่องจากเสียค่าบริการเท่ากันหมดทั้ง
ประเทศ  

การจัดระเบียบสายส่ือสารและ
การนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 

ความรู้ความเข้าใจ 

▪ ประชาชนมีการรับรู้ เก่ียวกับโครงการจัดระเบียบสา ยสื่ อสาร
และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และเห็นด้วยกับโครงการ
ดังกล่าว 

ความกังวล 

▪ ประชาชนมีความกังวลถึงวิธีการพาดสายสื่อสารในบา ง พ้ืนที่  
ที่ปัจจุบันมีความไม่เป็นระเบียบ อาจทำให้เกิด อุบั ติ เห ตุบน
ท้องถนนได้ ซ่ึงเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นกับทั้ ง ถนนสายหลั ก 
และสายรอง 

▪ ประชาชนมีความกังวลเก่ียวกับขั้นตอนระหว่างการนำสายสื่อ 
สารลงใต้ดิน ว่าอาจส่งผลให้เกิดความลำบากในการ เ ดินทา ง
หรือไม่ อีกทั้งยังมีความกังวลว่าอาจเกิดความผิดพลาดในการ
จัดระเบียบสายสัญญาณ ซ่ึงประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าการนำ
สายสื ่อสารลงใต้ดินอาจส่งผลกระทบต่อสายลำโพงของ
หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ทราบถึงข่าวสารของผู้นำ
ชุมชนที่ได้ประกาศผ่านตามศูนย์กระจายข่าวของชุมชนได้ 

▪ ประชาชนในพ้ืนที่ต้ังคำถามเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน
เขตพ้ืนที่ชานเมืองว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
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ประเด็น ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

▪ ประชาชนมีความต้องการให้ กสทช. ออกนโยบายกำ หนดสี
ของสายสื ่อสาร เพื ่อให้ประชาชนทราบว่าจะต้องแจ ้งเหตุ
ผู้ประกอบการรายใดเม่ือสายสื่อสารเกิดความขัดข้อง 

▪ ประชาชนมีความกังวลในเรื่องระยะเวลาการดำเนินการนำ
สายสื ่อสารลงใต้ดิน และความครอบคลุมตามพื ้นที ่ข อง
โครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีการดำเนินการเฉพาะในส่ วน ตัว
เมืองเท่านั้น 

▪ ประชาชนมีข้อเสนอแนะให้ กสทช. ลดขั้นตอนกระบวนการ
ติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือลดระยะเวลาในการดำเนินการ
และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถติด ต่อ ไ ด้
ง่ายขึ้น 

ตารางท่ี 17: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึก จังหวัดเชียงราย 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคเหนือ

 
รูปท่ี 12-1: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคเหนือ (1) 
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รูปท่ี 12-2: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคเหนือ (2) 
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12.3.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออก 

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว จังหวัดจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา
ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์จำนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรับ ฟังความ
คิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 
ประกอบด้วยตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เนื่องจากเป็นผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติของผู้ประกอบการและปัญหาของประชาชน สามารถให้ข้อมูลที่เป็นปร ะโยชน์ ซ่ึง
ครอบคลุมทุกมิติของประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์เช ิงล ึกในการติดตาม และประเมินผลการดำเน ินการของ กสทช . ด้านกิจการ

โทรคมนาคม จังหวัดจันทบุรี  
ประเด็น ความเห็น 

การรับรู้เก่ียวกับสำนักงาน 
กสทช.  

▪ ประชาชนบางส่วนรับรู้ถึงสำนักงาน กสทช. และรับรู้เก่ียวกับ
กระบวนการดำเนินงานของ กสทช. จากการประชาสั มพัน ธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นหลัก 

▪ ประชาชนอีกกลุ ่มหนึ ่งย ังไม่รับร ู้ถ ึงหน่วยงาน กสทช. และ
บทบาทในการทำงานของ กสทช. เท่าที ่ควร ประชาชน
บางส่วนในกลุ่มนี้เข้าใจว่า กสทช. มีอำนาจในการกำกับดูแล
เพียงด้านกิจการโทรทัศน์และโทรศัพท์ อีกทั้งยังไ ม่ทร าบว่า
แท้จริงแล้ว กสทช. กำกับดูแลกิจการด้านโทรคมนาคมทั้งหมด  

▪ ประชาชนมีข้อเสนอแนะให้ กสทช. ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบทราบถึงที่ต้ังของสำนัก งาน 
ช่องทางติดต่อ รวมไปถึงอัตราค่าบริการเพิ ่มเติมเมื ่อมีการ
โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือร้องทุกข์ไปยังสำนักงาน 

การใช้บริการ 4G  ▪ ประชาชนบางส่วนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุปร ะสง ค์
ด้านการเรียนเป็นหลัก 

▪ ประชาชนบางส่วนพบปัญหาด้านความล่าช้าและความไม่
เสถียรในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในช่วงเวลาสภา พ
ภูมิอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก ลมพัดแรง รวมไปถึงปัญหา
ด้านการให้บริการที่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

▪ ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจว่า ผู้ประกอบการแต่ละ
รายมีมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการในแต่ละพื ้นที่ที่
แตกต่างกัน เช ่น ในเขตพื ้นที่ มหาว ิทยาล ัย สัญญา ณ
อินเทอร ์เน ็ตเคร ือข ่าย DTAC มีคุณภาพลดลงและเปลี ่ยน
สัญญาณจาก 4G เป็น 3G และในพื ้นที ่ท ี ่รกทึบ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเครือข่าย True จะมีคุณภาพลดลง 
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ประเด็น ความเห็น 

▪ ประชาชนบางส่วนไม่สามารถใช้งานอินเทอร ์เน ็ตได้ เมื ่อมี
ผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์เช่นนี้ ส่งผลให้
ประชาชนบางส่วนที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับผลกระทบเม่ือต้องทำ
การสอบผ่านระบบออนไลน์ในช่วงระบาดของสถานการณ์    
โควิด 19 

▪ ปัจจุบันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้งานทั้ง 2 ระบบ 
ได้แก่ ระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน โดยประชาชน
บางส่วนมีความคิดเห็นต่อการใช้งานดังนี้ : 
o อัตราค่าบร ิการการใช้งานอินเทอร์เน ็ตเฉลี ่ยอย ู่ที่    

100 บาท/สัปดาห์  แต่สามารถใช้งานจริงได้เพียง       
2 วัน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  

o ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอขลุงพบว่า ราคาและ
คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สอดคล้องกัน 

o ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอขลุงพบว่า เม่ือทำการ
เปลี่ยนเครือข่ายจาก AIS ไปเป็นเครือข่าย True แล้ว
พบว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น อย่างไรก็
ตามการใช้งานยังคงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ใช้งานได้ดี
เฉพาะพ้ืนที่บริเวณใจกลางเมืองเท่านั้น  

o ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอท่าใหม่ สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ดี ไม่พบปัญหาการใช้งาน 

▪ ประชาชนบางส่วนที ่อาศัยอยู ่ในบริเวณอำเภอเมืองพบว่า 
อัตราค่าบริการรายเดือนของเครือข่าย DTAC มีความสอด
คลองกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ แต่เม่ือใช้งานปริ มา ณ
อินเทอร์เน็ตจนครบแพ็กเกจแล้วจะประสบปัญหา ควา มเร็ว
ของสัญญาณลดลง 

▪ เรื่องคุณภาพ การเข้าถึงยังน้อย และยังไม่ครอบคลุม 
o โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ที่ห่างไกล เช่น 

เขาคิชฌกูฏ ไม่เหมือนที่ราบ ประชาชนไม่หนาแน่น  
มีการรับรู้ถึงการดำเนินการขยายโครงข่าย ที่ทาง 
กสทช. ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุม เพราะ
อาจจะมีจำนวนผู้ใช้น้อยราย  

o ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นเยอะแล้ว และเรื่อง Internet มี
ผลในชีวิตประจำวันเพ่ิมขึ้น เช่น Facebook การขาย
ออนไลน์ แต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมใน
ส่วนนี้เลย (การขายออนไลน์ อะไรแบบนี้ ไม่ค่อย
สะดวกเหมือนในเมือง) 
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ประเด็น ความเห็น 

▪ ในเมืองมีสัญญาณดีกว่านอกเมือง ถ้าใครเห็นว่าใช้ 
ประกอบการ 

▪ บ้านอ่าง อ่างคีรี ไม่ค่อยมีสัญญาณ/ไม่มีสัญญาณเลย เน็ตราย
เดือนเดินสายไม่ถึง (เขาคิชฌกูฏ ยังมีบ้าง เพราะมี AIS ไป
ติดต้ังเสาเฉพาะกิจเต้ียๆ เพ่ือให้บริการกับลูกค้าของเรา แต่
เป็นการติดต้ังเพียงเฉพาะจุด 

▪ ควรจ่ายค่าสัมปทานให้ทำบนเขา เพราะว่าครอบคลุม + ไม่
กระทบต่อผู้คนจำนวนมาก (อาจจะมีแค่สัตว์ป่า) 

▪ ราคา ยังคงแพงอยู่ ต้องซ้ือเพ่ิม 
▪ ราคาของเบอร์บ้านและเบอร์มือถือต่างกันมาก คุณภาพยัง

ด้อย/ต่างกันอยู่มาก 
▪ ผู้ประกอบเหมือนมีการบีบบังคับให้ซื้อบริการเพ่ิมขึ้น เพราะ 

เน็ตสปีดลดลง หรือโทรมาเสนอโปรใหม่ 
เสาสัญญาณ 
 

▪ ในผู้สูงอายุมีความกังวลเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ จะทำให้
ความจำสั้นลง อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่อยู่ 

▪ ในกลุ่มนักศึกษาไม่ค่อยมีความกังวล และไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้งาน 

การจัดระเบียบสายส่ือสารและ
การนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 

▪ รับรู้ว่ามีการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน 
▪ เห็นด้วยกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเฉพาะ

บริเวณสี่แยกพระยาตรังมีปัญหานกไปเกาะ และรบกวนการ
ชีวิตประจำวัน 

▪ ควรมีการดำเนินการทุกเส้นทาง โดยเฉพาะที่ท่ีมีคนสัญจร
เยอะ เช่น บริเวณ JP เส้นมหาราช  

▪ อยากให้มีการดำเนินการบริเวณ สายสุขุมวิท ในจันทุบรี(ยาว
จนถึงตราด ถึงสระแก้ว) แต่อาจจะมีประเด็นว่าต้องลึกพอที่จะ
ขยายสายอ่ืนๆ ด้วย เช่น การประปา การไฟฟ้า ซ่ึงไม่ส่งผล
กระทบต่อท่อร้อยสายสื่อสาร 

▪ เทศบาลเขาคิชฌกูฏ มีการใช้ Internet เป็นสายมากกว่า  
ซ่ึงเห็นว่าระยะทางและความห่างไกลมีผลต่อการใช้งาน  

▪ ควรมีจุดกระจายสัญญาณเพ่ิมเติม แทนการลากสายทางไกล
เป็นหลายร้อยเมตร เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมมากขึ้นไปถึง
เขตนอกตัวเมือง เช่น สอยดาว (แต่สอยดาวอาจจะมีทับซ้อน
กับการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว) แต่เขาคิชฌกูฏมีปัญหา
แน่นอน 
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ประเด็น ความเห็น 

▪ ถึงแม้ว่า Server ของต้นทางอาจจะมีคุณภาพ แต่ว่าพอต้อง
ติดต่อทางไกล สายมีจำนวนลดลง สัญญาณเบาบางลง เราก็
ไม่ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการพัฒนา Server นั้นด้วย 

▪ ควรมีการจัดการในแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกัน เช่น ไม่ต้อง
ลงทะเบียนพร้อมกันก็ได้ 

▪ การให้ความรู้เก่ียวกับการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์กับ
ชาวบ้าน 

มาตรการช่วยเหลือประชาชน
และผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤต
ไวรัสโควิด-1  

▪ มีการรับรู้ถึงมาตรการโควิด เน็ตฟรี และมีการใช้สิทธิใน
มาตรการโควิด ที่ทาง กสทช. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ  

▪ ปริมาณการใช้งานคิดว่าเหมาะสม แต่ความเร็วไม่เป็นไปตามที่
โฆษณา 

▪ มีการใช้สมัครบริการโทรฟรีด้วย 
▪ อยากให้ปรับปรุงให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เสถียรกว่านี้ 
▪ อยากให้ราคาถูกลง หรือมีอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับ

นักศึกษา  
▪ ควรมีการจัดการในแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกัน เช่น ไม่ต้อง

ลงทะเบียนพร้อมกันก็ได้ 
▪ การให้ความรู้เก่ียวกับการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์กับ

ชาวบ้านให้มากขึ้น 

ตารางท่ี 18: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึก จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออก 

 
รูปท่ี 12-3: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออก (1) 

 
รูปท่ี 12-4: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออก (2) 
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12.3.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาได้ทำ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ เข้าสัมภาษณ์จำนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุ มรั บฟังความ
คิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  และเป็น
ตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติของผู้ประกอบการและปัญหาของ
ประชาชน และสามารถให้ข ้อมูลที ่ เป ็นประโยชน์และครอบคลุมทุกมิติของประเด็นในการสัมภาษณ์  
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเด็น ความเห็น 

ความเสถียรของการให้บริการ ความรู้ความเข้าใจ 

▪ ประชาชนบางส่วนร ับร ู ้ถ ึ งสำ นั กงาน กสทช. จากการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก แต่ยังขาดความเข้าใจ
ในเร ื ่องอำนาจและหน้าที ่ในการกำกับดูแลกิจกา รด ้า น
โทรคมนาคมทั้งหมดของ กสทช. การได้เข้าร่วมงานสั มนาใน
ครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจหน้าที่ของ กสทช. ได้ดียิ่งขึ้น 

ความคาดหวัง 

▪ ประชาชนคาดหวังให้คุณภา พของอิน เทอร ์เน ็ ตม ีค วา ม
สอดคล้องกับอัตราค่าบริการที่ต้องเสียให้ผู้กับประกอบการ 

▪ ประชาชนคาดหวังให้ กสทช. ออกนโยบายหรือมาตรการ ใน
การควบคุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับทาง
ผู้กระกอบการ เนื่องจากเม่ือประชาชนบางส่วนใช้งานปริ มาณ
อินเทอร์เน็ตจนครบตามจำนวนแพ็กเกจที่ได้รับแล้ว ความเร็ว
ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะถูกลดลงจนอยู่ในสถานะที่ใช้ การ
จริงไม่ได้ 

▪ ประชาชนต้องการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ท่ีมีความแออัดสูง เช่น 
สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลาด เป็นต้น 

ความกังวล  
▪ กังวลท่ีเห็นเยาวชน ใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไป 
▪ กังวลเรื่องการม่ัวสุมของเยาวชน 
▪ กังวลเรื่องการเข้าถึงสื่อออนไลน์  
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ประเด็น ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรเข ้ามาควบคุ มคุณภา พการส่ งสัญญา ณ ให้
สอดคล้องกับค่าบริการประชาชนชำระให้กับผู้ให้บริการ 

ตารางท่ี 19: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

รูปท่ี 12-5: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1) 

 
รูปท่ี 12-6: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 359 

12.3.4 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคใต้ 

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาได้ทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์จำนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิด เห็น
สาธารณะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  และเป็นตัวแทน
ประชาคมระดับหมู ่บ้าน เน ื ่องจากเป็นผู ้มีความรู ้คว ามเข้าใจทั ้งในมิติของผู ้ประกอบการและปัญหาของ
ประชาชน และสามารถให้ข ้อมูลที ่ เป ็นประโยชน์และครอบคลุมทุกมิติของประเด็นในการสัมภาษณ์  
โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็น ความเห็น 

ความเสถียรของการให้บริการ ความรู้ความเข้าใจ 

▪ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้จัก กสทช. 
จากทางโทรทัศน์ และเข้าใจว่า ทาง กสทช. ทำหน้าที่เพียงแค่
ดูแลเรื่องโทรทัศน์ ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ทำให้ประชาชานมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่า กสทช. มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่อง
โทรศัพท์เช่นกัน 

▪ TOT มีการประสานงานเรื่องคลื่นความถี่กับ AIS และ Dtac 
ทำให้สัญญาณการให้บริการมีคุณภาพดี 

ความคาดหวัง 

▪ ค่าบริการควรเหมาะสมกับคุณภาพสัญญาณ   
▪ สัญญาณควรมีความเสถียรและครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
▪ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทลงโทษของ  

ผู้ให้บริการในกรณีที่สัญญาณขัดข้อง 
ความกังวล  
▪ ความไม่เสถียรและไม่ครอบคลุมของสัญญาณ 5G 
▪ ค่าบริการที่ไม่หมาะสมกับคุณภาพของสัญญาณ 
▪ การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องเรียนค่อนข้า ง

ล่าช้าในการดำเนินการ  
▪ หากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที ่เก ี ่ยวกับการดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น เช่น คนละครึ่ง สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมือง 
     จะล่ม 
▪ แพ็จเกจที ่ประชาชนใช้ส ่วนมากไม่เพียงพอกับการใช้งาน  

ทำให้เวลาชำระค่าบริการต้องชำระเกินกว่าแพคเกจที่ซ้ือไว้ 
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ประเด็น ความเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

▪ กสทช. ควรเข ้ามาควบคุ มคุณภา พการส่ งสัญญา ณ ให้
สอดคล้องกับค่าบริการของประชาชนที่ชำระให้กับผู้ให้บริการ 

▪ กสทช . ควรประชาสัมพันธ์หน ้าที ่และการดำเน ินงานของ
ตนเองให้ช ัดเจน และต้องการให้ กสทช . มีร ูปแบบในการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลายหลายและสามารถเข้าถึงประชาชน
ได้มากขึ้น 

▪ อยากให้ กสทช. นำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการส่งเสริ มชุมชน 
เช่น สินค้า OTOP  

▪ อยากให้ กสทช. ออกมาตรการโปรโมชั่นใหม่ SIM for Work 
เน ็ต 4G ไม่อั ้น 60 วัน 66 บาท เป็นมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชน เนื่องจากราคาถูก และมีความคุ้มค่า เป็นมาตรการ
ที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

โครงการนำสายลงดิน ความรู้ความเข้าใจ 

▪ ผู ้ เข ้าร ่วมงานทุกคนมีควา มร ู ้ความเข้าใจใน โครกา รนำ
สายไฟฟ้าลงดิน และโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน 

ความกังวล 

▪ ประชาชนกังวลว่า หากนำสัญญาณสื่อสารลงดินแล้ว สัญญาณ
จะล่มง่ายหรือไม่ 

▪ ผู้ให้บริการจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่ แต่ไม่เก็บสายสื่อสารอัน
เดิมให้เรียบร้อย 

▪ ประชาชนไม่ทราบว่า สายที ่ไม่เป ็นระเบียบเป็นสายของ
ผู้ประกอบการรายใด จึงทำให้เม่ือเกิดปัญหาเรื่องสายที่ ไม่ เป็น
ระเบียบ ไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องไปถึงหน่วยงานไหน  

ข้อเสนอแนะ 

▪ อยากให้ กสทช. ออกมาตรการใช้สายร่วมกัน เพ่ือให้การใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

▪ อยากให้ กสทช. ออกมาตรการมีการระบุเจ้าของสายสื่ อสาร 
เพราะเวลาประชาชนเห็นจะได้แจ้งไปยังเจ้าของสายสื่อสารได้
ถูกคน 

▪ ขอเสนอให้ กสทช. มีการจัดการในเรื่องการจัดสายสื่อสารที่
ไม่ได้ใช้อย่างชัดเจน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ควรกำหนด
มาตรการลงโทษให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

ตารางท่ี 20: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคใต้ 

 
รูปท่ี 12-7: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคใต้ (1) 

 
รูปท่ี 12-8: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคใต้ (2) 
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12.3.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคกลาง 

ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาได้ทำ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคัดเลือกผู้ เข้าสัมภาษณ์จำนวน 5 คน  ซ่ึงเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุ มรั บฟังความ
คิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563  และเป็น
ตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติของผู้ประกอบการและปัญหาของ
ประชาชน และสามารถให้ข ้อมูลที ่เป ็นประโยชน์และครอบคลุมทุกมิติของประเด็นในการสัมภาษณ์ โดย
รายละเอียดมีดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ในจังหวัดอยุธยา  
ผู้ประกอบการ  

ประเด็น ความเห็น 
ภาพรวม ใน 5 ประเด็น ผู้ประกอบการมองว่า 

• การจัดระเบียบสายสัญญาณ เป นประเด็นท่ีสำคัญอันดับ
หน่ึงจากทั้งหมด 5 ประเด็นของการเข้าร่วมประชุม เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมองว่า สายสื่อสารที่ยังไม่เป็นระเบียบนั้น จะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรตาม
ท้องถนน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการอยากให้ทาง 
กสทช.  

1. ควบคุมสายสื่อสารที่ติดต้ังตามเสาไฟ และการใช้โคไฟ
เบอ โดยการร่วมใช้สายสื่อสารร่วมกันเหมือนกันกับ
มาตรการใช้เสาสัญญาณร่วมกัน 

2. อยากให้ควบคุมการจัดวางสายสื่อสาร โดยแยกตาม
ประเภทของสาย 

3. เนื่องจาก ทาง กสทช. เปิดเสรีทางการค้าและการวาง
สายสื่อสารให้กับผู้ประกอบการมากเกินไป จึงอยาก
ให้มีการควบคุมการดำเนินงาน และราคาการ
ให้บริการของผู้ประกอบการ  

• ผู้ประกอบการแนะนำให้ทาง กสทช. จัดสายสื่อสารลงดิน ใน
เส้นทางตรงกลางของถนนหลักแต่ละสาย 

• ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการการใช้เสาร่วมกันที่ทาง กสทช. 
ดำเนินการอยู่ เป็นมาตรการที่ดีมาก  
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ประเด็น ความเห็น 
บทบาทหน้าท่ีการดำเนินงาน
ของ กสทช 
 

• ผู้ประกอบการพอทราบบทบาทหน้าที่ของ กสทช.  
• เนื่องจากทาง กสทช. ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแล ช่วยเหลือเรื่อง

เร่งด่วนให้กับประชาชน จำเป็นต้องอาศัยผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยดูแลแทน จึงทำให้ผู้ประกอบการ
มองว่าทาง กสทช. ยังมีการดำเนินการที่ยังไม่เป็นไปตามที่ควร
จะเป็น  

• ผู้ประกอบการมองว่าข้อเรียกร้องต่างๆของกสทช. มีมาก
เกินไป 

• ในมุมมองของผู้ประกอบการมองว่า ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้
บทบาทหน้าที่ของ กสทช.  กสทช. ทำงานอะไร เพราะฉะนั้น
ทาง กสทช. จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนรับรู้และรับทราบ 

1. การให้บริการ 5G • ประชาชนที่รับรู้ว่ามีการให้บริการ 5G รับรู้จากการโฆษณา
ผ่านโทรทัศน์  

• ในพ้ืนที่จังหวัดอยุธยา เครือข่ายทรู เริ่มมีการให้บริการ 5G แต่
สัญญาณยังไม่มีความเสถียร ทางเครือข่ายต่างๆ เช่น Dtac 
Ture AIS ยังไม่มีการแจ้งให้กับผู้ประกอบการเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณที่ให้บริการแก่ประชาชน 

• ผู้ประกอบการมองว่าการใช้งานของประชาชนทั่วไป แค่ 4G ก็
เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้ว และ 5G มีความจำเป็นในส่วน
ของภาคธุรกิจ หรือบุคลากรที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง เช่น การแพทย์  

ข้อกังวล 

• ราคาการให้บริการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ
มองว่า กสทช. จำเป็นต้องเข้ามาควบคุมราคา คุณภาพและมี
มาตรการจูงใจการใช้งาน  

ปัญหาของ 4G  

• สัญญาณไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมการใช้งานของประชาชนใน
พ้ืนที่ และถ้าในพ้ืนที่ท่ีมีผู้ใช้งานหนาแน่น จะทำให้การ
ติดต่อสื่อสารสะดุด  

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

• เนื่องจากราคาโปรโมชั่นต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ 
ดังนั้นจึงอยากให้ทาง กสทช. เข้ามาควบคุมราคาโปรโมชั่นของ
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ประเด็น ความเห็น 
เครือข่ายต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการแข่งขัน 
ระหว่างผู้ประกอบการเอกชน และผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ  

2. การใช้เสาร่วมกัน • บริเวณที่พักอาศัยของผู้ประกอบการ ไม่มีการติดต้ังเสา
สัญญาณ แต่บริเวณสถานประกอบการมีการติดต้ังเสา
สัญญาณ 

• ผู้ประกอบการพอจะทราบขั้นตอนกระบวนการบางอย่าง เรื่อง
การติดต้ังเสาสัญญาณ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอน
กระบวนการบางส่วนเม่ือต้องการขออนุญาตติดต้ังเสา
สัญญาณบริเวณต่างๆ  

• เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องเสาสัญญาณ จึงทำให้
ผู้ประกอบการที่มาให้ข้อมูลไม่มีความกังวลเสาสัญญาณที่
ติดต้ังไว้บริเวณที่พักอาศัย ว่าจะส่งผลต่อชีวิตของประชาชน 

• ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการการใช้เสาร่วมกัน เป็น
มาตรการที่ดีมาก ช่วยลดต้นทุนการติดต้ังเสาให้กับ
ผู้ประกอบการ  

ข้อกังวล 

• โครงสร้างของเสาสัญญาณ ความปลอดภัย ความม่ันคงของ
เสาที่ติดต้ัง  

3. การจัดการสายส่ือสาร • ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการการจัดสายสื่อสารมาต้ังนาน
แล้ว เนื่องจากเป็นขอบเขตงานการทำงานของผู้ประกอบการ
อยู่แล้ว และมองว่ามาตรการนี้ยังไม่มีความจริงจังในการแก้ไข
ปัญหา  

• ในการจัดการสายสื่อสารทุกครั้ง ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้แจ้งให้กับ
ประชาชนทราบก่อน หากจะมีการจัดสายสื่อสารลงดิน  

ข้อกังวล 

• ความปลอดภัยของท่อร้อยสาย อยากให้มีป้ายแจ้งให้
ประชาชนทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีการติดต้ังท่อร้อยสาย  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ท่อเสียหายจากการตอกเสาหรือปรับปรุง
พ้ืนที่บริเวณที่มีการติดต้ังท่อร้อยสาย 

ความคาดหวัง 

• อยากให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย ให้กับ
ทางผู้ประกอบการ เนื่องจากตอนนี้ผู้ประกอบการต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในเรื่องการจัดสายสื่อสาร 
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4. มาตรช่วยในช่วงโควิด-19 • ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการช่วยเหลือโควิด-19 

โดยเฉพาะส่วนที่ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การปรับ
ความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้าน แต่ยังคงมีมาตรการบางอย่างที่
ผู้ประกอบการก็ยังไม่ทราบ  

• ผู้ประกอบการ 2 ท่านที่มาให้ข้อมูลไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิใน
มาตรการนี้ 

 
  
ความคาดหวัง 

• อยากให้ทาง กสทช. มีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและ
มากขึ้น 

5. เบอร์ฉุกเฉิน 191 • ผู้ประกอบการไม่ทราบเรื่องการรวมเบอร์ฉุกเฉิน 191 มาก่อน
จะมีการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้  

• ผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องความล่าช้าของการบริหาร
จัดการ ที่ไม่ทันถ่วงที และมีความกังวลใจหากจะมีการรวม
เบอร์ฉุกเฉินเป็นเบอร์เดียว 

• ผู้ประกอบการมีข้อสงสัยการทำงานมาตรการรวมเบอร์ 191   
คำแนะนำ 

• อยากให้เรียนรู้การดำเนินงานของ Call Center ของธนาคาร
ที่มีการประสานงานอย่างรวดเร็ว 

ตารางท่ี 21: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึกผู้ประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาคประชาชนท่ัวไป 

ประเด็น ความเห็น 
ภาพรวม • 5G เป นประเด็นท่ีสำคัญสุด   

1. เนื่องจาก 5G จะเข้ามาช่วยเพ่ิมความเสถียรของสัญญาณให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอยากให้มี
การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  

2. อยากให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของคลื่นที่ให้บริการ เป็นไป
ตามโฆษณาหรือไม่ 

3. ข้อกังวล ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหากมีการเปลี่ยนเป็น
คลื่น 5G  

4. ประชาชนบางท่านมีความรู้เรื่อง 5G ก็จะมีการเข้าไปสอบถาม
กับผู้ประกอบการโดยตรง 

• การจัดระเบียบสายส่ือสาร 
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สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ เนื่องมาจาก การตัดต่อสายที่ไม่

เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน เช่น ขูดรถ ซ่ึงประชาชนทั่วไปมองว่าการกระทำแบบนี้
เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

• เบอร์ฉุกเฉิน 
1. การรวบรวมเบอร์ฉุกเฉิน 191 เป็นเบอร์เดียว อยากให้มีการ

ประชาสัมพันธ์  โดยการส่งรายละเอียดไปตามบ้านของ
ประชาชนทุกคน 

2. การรวบรวมเบอร์ฉุกเฉิน 191 ประชาชนมองว่ามันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคเรื่องความจำ แต่ลำบากตรงการ
ประสานงาน บริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว  

บทบาทหน้าท่ีการดำเนินงาน
ของ กสทช 

ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น รู้จักบทบาทหน้าที่ของกสทช. ในแง่ 

1. ดูแลเก่ียวกับโทรทัศน์ สายสื่อสาร อินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน 
โทรคมนาคม 

2. ดูแลเรื่องการสื่อสารของประเทศ  และมองว่ากสทช. ยังขาด
เรื่องการประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงาน 

3. ดูแลเรื่องโทรทัศน์ และช่องทางอินเทอร์เน็ต 
คำแนะนำ  

• อยากให้ทาง กสทช. ประชาสัมพันธ์ว่าทาง กสทช. ดำเนินการ
อะไร มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และถ้าจะแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกับทาง กสทช. ติดต่อยังไง เรื่องใดบ้างที่ประชาชนจะ
สามารถร้องเรียนได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ อาจจะใช้เสียง
ตามสาย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน  

1. การให้บริการ 5G • ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น บางส่วนทราบเรื่องการ
ประมูล 5G จากทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ แต่ก็มีบางส่วน
เหมือนกันที่ไม่ทราบเรื่องการประมูล 5G  

• ประชาชนพบว่าสัญญาณจากผู้ให้บริการไม่มีความเสถียร เช่น
บางครั้งไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ 

• ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จาก 4G เพ่ือดูข่าวสาร 
ติดต่อสื่อสาร ทางไลน์ เฟซบุ๊ก รวมถึงศึกษาหาข้อมูลต่างๆที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน  

ความกังวล  
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• เรื่องการเข้าถึงเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสม และปัญหาการติดเกมส์
ของเด็กและเยาวชน รวมถึงการโจรกรรมข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

• เนื่องจาก 5G เป็นเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
ได้ ประชาชนจึงมีความกังวลความเสถียรของสัญญาณที่ส่งมา
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ จะปลอดภัยหรือไม่ 

 
คำแนะนำ 

• ประชาชนอยากให้ทาง กสทช. มีการประชาสัมพันธ์อย่างรอบ
ด้าน ทั้งประโยชน์ โทษ ผลกระทบ ของเทคโนโลยี 5G ให้
ประชาชนทุกคนมีความรู้และเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยี
ที่กำลังจะเกิดขึ้น 

2. การใช้เสาร่วมกัน • ประชาชนบางท่านมีเสาสัญญาณอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่พัก
อาศัย 

• เนื่องจากจังหวัดอยุธยาถือเป็นเมืองมรดกโลก ดังนั้นประชาชน
มองว่ามาตราการใช้เสาสัญญาณร่วมกัน ถือเป็นแนวคิดที่ดี 
ช่วยทำให้ทัศนียภาพของจังหวัดอยุธยาสวยงาม ไม่บดบังความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่มีมาแต่โบราณของจังหวัดอยุธยา 
ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการติดต้ังเสาสัญญาณ 
ส่งผลทำให้โปรโมชั่นต่างๆลดราคาลงด้วยเช่นกัน 

• บางชุมชนเคยมีการให้ร่วมประชาวิจารณ์ ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ออกเสียงเพ่ือยินยอมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถเข้าไป
ติดต้ังเสาสัญญาณบริเวณพ้ืนที่ ชุมชนได้หรือไม่ แต่จากการทำ
ประชาวิจารณ์ในครั้งนั้นประชาชนในพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้
หน่วยงานสามารถเข้ามาติดต้ังเสาสัญญาณได้ เนื่องจาก
ประชาชนนมีความกังวลเป็นอย่างมาก หากมีการติดต้ังเสา
สัญญาณจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ร่างกายของประชาชน 

ความกังวล  

• ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นบางท่านไม่ได้มีความกังวล
เก่ียวกับการติดต้ังเสาสัญญาณ แต่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ประชาสัมพันธ์และอาจจะมีการทำสัญลักษณ์แจ้งให้ประชาชน
ทราบว่าบริเวณนี้มีการติดต้ังเสาสัญญาณ หรือมีป้ายแสดงถึง
ว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล 
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• บางท่านก็มีความกังวลหากจะมีการติดต้ังเสาสัญญาณใกล้กับ
บริเวณที่พักอาศัย กังวลว่าเสาสัญญาณจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต ความเป็นอยู่หรือไม่   

3. การจัดการสายส่ือสาร • ในบางพ้ืนที่ของจังหวัดอยุธยาก็ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและหากเกิดปัญหาประชาชนไม่ทราบว่าสายสื่อสาร
ดังกล่าวหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลและต้องร้องเรียนกับหน่วยงาน
ใด 

• ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นรู้จักมาตรการจัดการสาย
สื่อสาร มาจาก 

1. เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องเข้ามาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
(การประชุมผู้ว่า)  

2. เห็นจากจังหวัดอ่ืนๆที่ได้มีการนำร่องจัดสายสื่อสาร
มาก่อน 

3. เห็นจากเจ้าหน้าที่ท่ีลงพ้ืนที่ทำงานจริงในพ้ืนที่
จังหวัดอยุธยา   

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์  
ความกังวล  

• เนื่องจากการจัดการสายสื่อสารต้องนำสายสื่อสารลงดิน ดังนั้น
ประชาชนจึงมีความกังวล หากต้องมีการเจาะ ขุด พ้ืน รวมถึง
การซ่อมแซมหากมีปัญหาในอนาคต จะทำให้ทัศนียภาพของ
เมืองมรดกโลกอย่างจังหวัดอยุธยาเกิดความเสียหาย  

คำแนะนำ 

• อยากให้ทาง กสทช. มีการจัดการสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน
ออกไป  

4. มาตรช่วยในช่วงโควิด-19 • ประชาชนทราบเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงโควิด-
19 เนื่องจากได้รับข้อความให้สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิรับ
อินเทอร์เน็ตฟรี และโทรฟรี 100 นาที พบว่ามีประชาชน
บางส่วนที่ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิดังกล่าว  

• บางส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เนื่องจากใช้โปรโมชั่น
แบบจำไม่กัดปริมาณอินเทอร์เน็ต จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิ 

• ประชาชนมองว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 
เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และขั้นตอนการ
ลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน แต่หากเป็น
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ผู้สูงอายุก็อาจจะมีความยุ่งยากในการลงทะเบียนเล็กน้อย
เนื่องจากผู้สูงอายุไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียน 

คำแนะนำ  

• อยากให้ทาง กสทช. มีการเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
รายเดือนให้กับประชาชน แต่คุณภาพของสัญญาณยังคง 
เท่าเดิม 

5. เบอร์ฉุกเฉิน 191 • ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการที่จะให้รวบเบอร์ฉุกเฉิน 191 
เป็นเบอร์เดียว เพราะมองว่ามันง่ายและสะดวกต่อการจดจำ 
แต่ยังคงเป็นกังวลเรื่องการประสานงานที่ล่าช้า 

คำแนะนำ 

• ประชาชนมองว่าปัจจุบันการทำงานของเบอร์ฉุกเฉินมีการ
ประสานงานที่ล่าช้า จึงอยากให้มีการกระจายจัดต้ังศูนย์
กระจายให้แต่ละจังหวัดเพ่ือให้การประสานงานได้อย่าง
รวดเร็ว และทันเวลา  

• เนื่องจากภาพจำของประชาชนเข้าใจว่าเบอร์ 191 เป็นเบอร์
ของสถานีตำรวจ ใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินหากเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องควรจะเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนทราบว่าเบอร์ฉุกเฉินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ สามารถ
ติดต่อเบอร์191 ในแง่มุมไหนได้บ้าง และมีประโยชน์ยังไง  

ตารางท่ี 22: สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ลึกประชาชนท่ัวไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคกลาง 
 

 
รูปท่ี 12-9: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคกลาง (1) 

 
รูปท่ี 12-10: การสัมภาษณ์เชิงลึก ภาคกลาง (2) 
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12.4 สรุปผลแบบสอบถามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค 

แบบสำรวจ 
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ผลการสำรวจข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภูมิภาค 
 การนำเสนอผลสำรวจข้อคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค แบ่งการนำเสนอผลเป็น 5 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) รูปแบบการใช้บริการด้านโทรคมนาคม 3) ความพึงพอใจต่อ
การได้รับบริการ 4) การรับรู้ที่มีต่อกิจกรรม/การดำเนินงานของ กสทช. และ 5) ความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม/
การดำเนินงานของ กสทช. สำหรับผลสรุปจากแบบสอบถามในแต่ละส่วนนำแสดงแต่ละข้อหัวดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  รูปท่ี 12-11: เพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กสทช. เป็นการสำรวจควา ม
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนหรือผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ จำนวนทั้งสิ้น 2,705 คน โดยเป็นการรวบร วม
ข้อมูลจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 5 ภาค105 ได้แก่ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานครฯ) ภาคใต้ 
และภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหร ับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ ่มตัวอย่างนั ้นมี
รายละเอียดดังนี้ 

▪ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม: เม่ือจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ (Gender) พบว่ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศหญิง จำนวน 1,584 คน หรือคิดเป นร ้อยละ 58.6 ในขณะที ่มีผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชาย จำนวน 1,121 คน หรือคิดเป นร้อยละ 41.4  

▪ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม: เม่ือจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ พบว่ามีสัดส่วนผู้ ตอบ
แบบสอบถามในช่วงช่วงอายุต่างๆ ต่อไปนี้ 
➢ ช่วงอายุ 18-25 ปี: จำนวน 877 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32  

 
105 การจัดแบ่งจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ใช้การจำแนกภูมิภาคเป็น 5 ภูมิภาค ตามการจัดแบ่งของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

58.6% 41.4%
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➢ ช่วงอายุ 26-30 ปี: จำนวน 268 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
➢ ช่วงอายุ 31-35 ปี: จำนวน 238 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 
➢ ช่วงอายุ 36-40 ปี: จำนวน 266 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
➢ ช่วงอายุ 41-45 ปี: จำนวน 263 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

➢ ช่วงอายุ 46-50 ปี: จำนวน 260 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 
➢ ช่วงอายุ 51-55 ปี: จำนวน 210 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 
➢ ช่วงอายุ 56-60 ปี: จำนวน 143 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5  
➢ อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป: จำนวน 180 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 

รูปท่ี 12-12: ระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

▪ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม: เม่ือจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา
พบว่า มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
➢  ต่ำกว่าประถมศึกษา: จำนวน 69 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 
➢ ประถมศึกษาตอนต้น: จำนวน 195 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 
➢ ประถมสึกษาตอนปลาย: จำนวน 270 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 

➢ มัธยมศึกษาตอนต้น: จำนวน 273 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 
➢ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า: จำนวน 678 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1 
➢ อนุปริญญา: จำนวน 28 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1 
➢ ปริญญาตรี: จำนวน 1047 คน หรือคิดเป นร้อยละ 38.7 
➢ ปริญญาโท: จำนวน 126 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 
➢ สูงกว่าปริญญาโท: 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 
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ส่วนท่ี 2 รูปแบบการใช้บริการด้านโทรคมนาคม 
 การสรุปผลแบบสอบถามในส่วนที่ 2 รูปแบบการใช้บริการโทรคมนาคม ประกอบไปด้วยสัดส่วนการใช้
บริการเครือข่ายต่างๆ ทั้งบริการโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ รวมถึงรูปแบบการชำระค่าบริ การ และ
อุปกรณ์ที ่ใช ้ในการเชื ่อมต่ออินเทอร ์เน็ต สำหร ับรายละเอียดของผลการสำรวจข้อมูลในแต่ละส่วนแสดง
ดังต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี 12-13: เครือข่ายโทรศัพท์ประจำท่ีและอินเทอร์เน็ตบ้านท่ีใช้งาน 

 เครือข่ายโทรศัพท์บ้านท่ีใช้งาน: จากการสำรวจข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,705 คน ทั่วทั้ง 5 
ภูมิภาคของประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวนมากกว่าครึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 67.1 (1,816 คน) ไม่ได้ใช้
บริการโทรศัพท์ประจำท่ีหรือโทรศัพท์บ้าน ในขณะที่ผู้ท่ีใช้งานโทรศัพท์บ้านให้ควา มนิ ยมการ ใช้ บริ การ
เครือข่ายของ TOT ที่คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมาคือ การให้บริการเครือข่ายของ True คิดเป็นร้อยละ 10.2 
และการให้บริการเครือข่ายของ 3BB คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลำดับ  
 เคร ือข ่ายอินเทอร์เน็ตบ้านที ่ใช้งาน : ผลจากการสำรวจข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย ่างร ้อยละ 47.4 
(จำนวน 1,282 คน) ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านให้ ความ
นิยมในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของเครือข่าย TOT 3BB และ True มากที่สุดสามลำดับแรก โดยมี
สัดส่วนการใช้งานร้อยละ 16.2 (จำนวน 439 คน) ร้อยละ 15.2 (จำนวน 410 คน) และ ร้อยละ 12.8 (จำนวน 
345 คน) ตามลำดับ 
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รูปท่ี 12-14: เครือข่ายโทรศัพท์มือถือท่ีใช้งาน 

 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือท่ีใช้งาน: เม่ือพิจารณาผลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้ งสิ้น 
2,705 คน พบว่าในภาพรวมทั้ง 5 ภูมิภาค เครือข่ายมือถือที่ได้รับความนิยมในการใช้บริ กา รมากที่ หรื อ มี
จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ AIS ท่ีคิดเป นร้อยละ 44.3 (จำนวน 1,199 คน) รองลงมาคือ 
DTAC ที ่คิดเป นร ้อยละ 26.8 (จำนวน 724 คน) และ True ที ่คิดเป นร้อยละ 14.5 (จำนวน 393 คน) 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 0.8 (จำนวน 22 คน) เป็นผู้ไม่ใช้บริการเครื่อข่ายใดๆ   
 ทั้งนี้หากพิจารณาความนิยมของการใช้บริการเครือข่ายต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค พบว่าใน
ทุกภูมิภาคเม่ือเปรียบจำนวผู้ใช้งานเครือข่ายต่างๆ ระหว่างกัน AIS เป็นเครือข่ายที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานมา กที่สุด
ในทุกภูมิภาค โดยในแต่ละภูมิภาคมีสัดส่วนการใช้งานเครือข่าย AIS ดังนี้ 

▪ ภาคกลาง : เคร ือข ่าย AIS เป็นเคร ือข ่ายได้มีการ ใช ้งานมากที ่สุดในภาคกลาง  เม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนการใช้งานของเครือข่ายๆ ต่างในภูมิภาคกลาง โดยคิดเป็น สัดส่วน
ร้อยละ 72 (จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลางทั้งสิ้น 517 คน) 

▪ ภาคตะวันออก: เครือข่าย AIS เป็นเครือข่ายได้มีการใช้งานมากท่ีสุดในภาคตะวันออก เม่ือ
เปร ียบเทียบกับสัดส่วนการใช้งานของเครือข่ายๆ ต่างในภูมิภาคตะวันออก โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 41.5 (จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลางทั้งสิ้น 569 คน) 

▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือข่าย AIS เป็นเครือข่ายได้มีการใช้งานมาก ท่ี สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนการใช้งานของเครือข่ายๆ ต่างในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 (จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถา มใน
ภาคกลางทั้งสิ้น 537 คน) 
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ไม่ได้ใช้งาน

จ านวน
ผู้ตอบแบบ
สอบถาม

(คน)

AIS DTAC TRUE TOT CAT
ไม่ได้ใช้

งาน

ภาคกลาง 517 372
(72%)

112
(21.7%)

141
(27.3%)

17
(3.3%)

8
(1.5%)

1
(0.2%)

ภาคตะวันออก 569 236
(41.5%)

102
(17.9%)

50
(8.8%)

65
(11.4%)

9
(1.6%)

3
(0.5%)

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

537
230

(42.8%)
125

(23.3%)
36

(6.7%)
16

(3.0%)
6

(1.1%)
5

(0.9%)

ภาคใต้ 560 207
(36.7%)

201
(35.9%)

84
(15.0%)

85
(15.2%)

14
(2.5%)

10
(1.8%)

ภาคเหนือ 522 199
(38.1%)

184
(35.2%)

82
(15.7%)

7
(1.3%)

12
(2.3%)

3
(0.6%)

รวม 2705 1199
(44.3%)

724
(26.8%)

393
(14.5%)

190
(7%)

49
(1.8%)

22
(0.8%)

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน

เครือข่าย

ภาค

เครือข่ายที่มีจ านวนผู้ใช้งานมากท่ีสุด ในแต่ละภูมิภาค เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครือข่ายอื่นๆ 

พื้นที่ (ภูมิภาค) ที่มีการใช้งานเครือข่ายใดๆ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเฉพาะเครอืข่ายเดียวกัน
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▪ ภาคใต้: เครือข่าย AIS เป็นเครือข่ายได้มีการใช้งานมากท่ีสุดในภาคเหนือเม่ือเปรียบ เทียบ
กับสัดส่วนการใช้งานของเครือข่ายๆ ต่างในภูมิภาคเหนือ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.1 
(จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลางทั้งสิ้น 560 คน) 

▪ ภาคเหนือ: เครือข่าย AIS เป็นเครือข่ายได้มีการใช้งานมากท่ีสุดในภาคใต้เม่ือเปรียบ เทียบ
กับสัดส่วนการใช้งานของเครือข่ายๆ ต่างในภูมิภาคใต้ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.7 (จาก
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลางทั้งสิ้น 522 คน) 

นอกจากนี้หากพิจารณาสัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานของแต่ละเครือข่ายเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้ใช้งาน
เฉพาะการใช้งานในเครือข่ายเดียวกัน พบผลการสำรวจ ดังนี้ 

▪ เครือข่ายของ AIS เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุดในภาคกลาง ด้วยสัดส่วน
ร ้อยละ 72 (จากกลุ ่มตัวย ่างของภาคกลาง) เมื ่อเปร ียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู ้ใช ้งาน
เครือข่าย AIS ในภูมิภาคอ่ืนๆ  

▪ เครือข่าย DTAC เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุดในภาคใต้ ด้วยสัดส่วนร้อย
ละ 35.9 (จากกลุ่มตัวอย่างของภาคใต้) เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานเครื อข่าย 
DTAC ในภูมิภาคอ่ืนๆ  

▪ เครือข่าย TRUE เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน สูงสุดในภาคกลาง ด้วยสัดส่วน
ร้อยละ 27.3 (จากกลุ่มตัวย่างของภาคกลาง) เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู้ใ ช้ง าน
เครือข่าย TRUE ในภูมิภาคอ่ืนๆ 

▪ เครือข่าย TOT เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน สูงสุดในภาคใต้ ด้วยสัดส่วนร้อย
ละ 15.2 (จากกลุ่มตัวย่างของภาคใต้) เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู้ใช้งานเครือข่าย 
TOT ในภูมิภาคอ่ืนๆ 

▪ เครือข่าย CAT เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุดในภาคใต้ ด้วยสัดส่วนร้อย
ละ 2.5 (จากกลุ่มตัวย่างของภาคใต้) เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู้ใช้ งาน เครื อข่าย 
CAT ในภูมิภาคอ่ืนๆ 

ในส่วนของ รูปแบบการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ : จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่า ง
จำนวน 2,705 คน พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามร ้อยละ 53.7 (จำนวน 1,452 คน) ชำระค่าบริการแบบ 
รายเดือน (Post-Paid) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.3 (จำนวน 1,253 คน) (แสดงสัดส่วนดังรูป
ด้านล่าง) 

นอกจากนี้ผลสำรวจด้าน อุปกรณ์ในการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: พบว่าอุปกรณ์ที่มีจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานเพื ่อเช ื ่อมต่ออินเทอร์เน ็ตมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) โทรศัพท์ม ือถือ หรือ 
Smartphone ท่ีคิดเป นสัดส่วนร้อยละ 99.2 (จำนวน 2,684 คน) 2) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ที่
คิดเป็นสัดส่วน 20.8 (จำนวน 562 คน) และ 3) คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (Desktop) ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.6 
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(จำนวน 502 คน) โดยพบว่าการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องเล่น MP3/Game/VDO เป็นสัดส่วนการ
ใช้งานที่น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3 (จำนวน 81 คน) (แสดงสัดส่วนดังรูปด้านล่าง) 

 

 
รูปท่ี 12-15: รูปแบบการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโทรคมนาคม 
 สำหร ับระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการรับบริการโทรคมนาคม แบ่งการนำเสนอออกเปน็ 6 
ประเด็น ได้แก่ 1) การใช้งานโทรศัพท์บ้าน 2) การใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน 3) การใช้งานบริ การ เสีย งบน
โทรศัพท์มือถ ือ 4) การใช้งานบร ิการข้อความบนโทรศัพท์มือถ ือ 5) การใช้งานบริการอินเทอร ์เน็ตบน
โทรศัพท์มือถือ และ 6) การใช้งานบริการอ่ืนๆ บนโทรศัพท์มือถือ สำหรับรายละเอียดในแต่ละส่วนนำเสนอ
ดังต่อไปนี้ 
 

รายเดือน 
(Post Paid)

53.7%

เติมเงิน
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46.3%

รูปแบบการช าระค่าบริการ
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รูปท่ี 12-16: ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานโทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ตบ้าน 

 ความพึงพอใจต่อการใช้งานโทรศัพท์บ้าน จากรูปด้านบน (ด้านซ้าย) แสดงถึงระดับคะแนนความพึง
พอใจต่อการใช้งานโทรศัพท์บ้าน ในทุกประเด็นท้ังคุณภาพสัญญาณ ความครอบคลุมของสัญญาณ และ
อัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ (ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจต่อคุณภาพสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 4.02 ความพึงพอใจ ต่อควา ม
ครอบคลุมของสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.95 และความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่เหมาะสมมีคะแนน
เฉลี่ย อยู่ที่ 3.86 
 ความพึงพอใจต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน จากรูปด้านบน (ด้านขวา) แสดงถึงระดับคะแนนความ
พึงพอใจต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่จำแนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพสัญญาณ ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต และอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ ( ซ่ึงมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจต่อคุณภาพสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.94 ความ
พึงพอใจต่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.9 และความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่เหมาะสม
มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.84 
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รูปท่ี 12-17: ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเสียงและบริการข้อความบนโทรศัพท์มือถือ 

 ความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเสียงบนโทรศัพท์มือถือ จากรูปด้านบน (ด้านซ้าย) แสดงถึง
ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการเสียงบนโทรศัพท์มือถือ ที่จำแนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
คุณภาพสัญญาณ ความครอบคลุมของสัญญาณ และอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม มีระดับคะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ (ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจ ต่อคุณภาพ
สัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.96 ความพึงพอใจต่อความครอบคลุมของสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.91 
และความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.82 
 ความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการข้อความบนโทรศัพท์มือถือ จากรูปด้านบน (ด้านขวา) แสดงถึง
ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการข้อความบนโทรศัพท์มือถือ ที่จำแนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
การไม่ถูกรบกวนจากโฆษณา การรับส่งข้อความโดยไม่ขัดข้อง และอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม  มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ (ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจ
ต่อการไม่ถูกรบกวนจากโฆษณามีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.72 การรับส่งข้อความโดยไม่ขัดข้องมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่  
3.84 และอัตราค่าบริการที่เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.72 
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รูปท่ี 12-18: ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตและบริการอ่ืนๆ บนโทรศัพท์มือถือ 
   
 ความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ จากรูปด้านบน (ด้านซ้าย) แสดง
ถึงระดับคะแนนความพึงพอใจต่อต่อการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ที่จำแนกเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ คุณภาพสัญญาณ ความครอบคลุมของสัญญาณ และอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม  มีระดับคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ (ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจต่อ
คุณภาพสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.9 ความครอบคลุมของสัญญาณมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.86 และอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.82 
 ความพึงพอใจต่อการใช้งานบริการอ่ืนๆ บนโทรศัพท์มือถือ จากรูปด้านบน (ด้านขวา) แสดงถึง
ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อต่อการใช้งานบริการอ่ืนๆ บนโทรศัพท์มือถือ ที่จำแนกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 
อัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม การได้รับการบริการย้ายค่ายหรือเปล่ียนแพ็คเกจมีความเหมาะสม การย้ายค่าย
หรือเปล่ียนแพ็คเกจสามารถทำได้ง่าย การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS มีความเหมาะสม และ
การส่งเสริมการตลาดด้านอ่ืนๆ มีความเหมาะสม มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘มาก’ 
(ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) โดยความพึงพอใจต่ออัตราค่าบริการที่เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่
ที่ 3.79 การได้รับการบริการย้ายค่ายหรือเปลี่ยนแพ็คเกจมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.81  การย้าย
ค่ายหรือเปลี่ยนแพ็คเกจสามารถทำได้ง่ายมีคะแนนเฮฉลี่ย อยู่ที่ 3.76 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง SMS 
มีความเหมาะสมมีคะแนนเฉลี ่ย อย ู ่ท ี ่  3.74 และ การส่งเสร ิมการตลาดด้านอื ่นๆ มีความเหมาะสมมี 
คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.73 
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ส่วนท่ี 4 การรับรู้ท่ีมีต่อกิจกรรม/การดำเนินงานของ กสทช. 

 
รูปท่ี 12-19: ระดับคะแนนการรับรู้ต่อกิจกรรมท่ีสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ 
  
 การรับรู้ต่อกิจกรรมท่ีสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ จากรูปด้านบน แสดงถึงระดับคะแนนการรับรู้ที่
มีต่อกิจกรรมที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ โดยในแต่ละประเด็นจากการสำรวจท่ีมีท้ัง ส้ิน 11 ประเด็น  
มีระดับคะแนนการรับรู้เฉล่ีย อยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’ (ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 2.61-3.  ) สำหรับ
คะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้ของแต่ละประเด็นนำแสดงดังนี้  

(1) การประมูลคลื่นความถี่ 5G มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.13 
(2) มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี 10 GB และปรับเพ่ิมความเร็ว 
    อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่เป็น 100 Mbps มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.13 
(3) มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) 

               จำนวน 100 นาที ทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.11 
(4) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและ

การนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.93 

(5) มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัส 
โคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.94 

(6) การสร ้างความตระหนักร ู ้ เก ี ่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญา ณโทรศัพท์เคล ื ่อนที่   
มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.92 
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(7) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.89 
(8) การจัดการดาวเทียมสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.89 
(9) การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.93 
(10) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.88 
(11) การจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.89 
 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรม/การดำเนินงานของ กสทช. 
 สำหรับการนำเสนอผลในส่วนที่ 4 มีประเด็นย่อยในการนำเสนอประกอบไปด้วย (1) การประมูลคลื่น
ความถี่ 5G (2) มาตรการของสำนักงาน กสทช. ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในสถานการณ์ 
Covid-19 (3) การติดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (4) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนา คมร่วมกัน 
โดยในแต่ละประเด็นมีผลจากการสรวจความคิดเห็นในแต่ละส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

(1) การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G 

 
รูปท่ี 12-20: ความคิดเห็นท่ีมีต่อการดำเนินการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G  

 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G จากรูปด้านบน (แผนภูมิวงกลม ด้านซ้าย) แสดงถึง
ความเห็นที่มีต่อการประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยร้อยละ 73.5 (จำนวน 1,987 คน) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เห็นด้วยกับการดำเนินงานประมูล 
คล่ืนความถ่ี 5G ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.3 (จำนวน 494 คน) ไม่แน่ใจหรือไม่มีความเห็นต่อ
การประมูลคลื่นความถี่ 5G และผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 8.3 (จำนวน 224 คน)  

ระดับคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการประมูลคลื่นความถี่ 5G 
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 คะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G จากรูปด้านบน (แผนภูมิแท่ง ด้านขวา) แสดง
ถึงระดับคะแนนความคิดเห็นที่ มีต่อการประมูลคลื่นความถี่ 5G ใน 3 ประเด็น โดยแต่ละประเ ด็น มีร ะดับ
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

(1) คิดเห็นว่าการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G เป นประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่  3.83  
               ซ่ึงอยู่ในระดับ ‘มาก’ (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) 

(2) ความกังวลในการใช้งานคล่ืนความถ่ี 5G มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 3.23 ซ่ึงอยู่ในระดับ  
               ‘ปานกลาง’ (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.61-3.40) 

(3) ความพร้อมในการใช้งานคล่ืนความถ่ี 5G ของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยความคิด เห็ นอยู่ ที่   
               3.66 ซ่ึงอยู่ในระดับ ‘มาก’ (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) 

 
(2) มาตรการของสำนักงาน กสทช. ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาต  
     ในสถานการณ์ Covid-1  

 
รูปท่ี 12-21: ความคิดเห็นท่ีมีต่อมาตรการของสำนักงาน กสทช. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในสถานการณ์ 

Covid-19 
 
 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะการแพร่ระบาดของ Covd-19 จากรูปด้านบน (กราฟวงกลม 
ด้านซ้าย) แสดงถึงลักษณะการใช้งานอินเทอร ์เน ็ตในระยะการแพร ่ระบาดของ Covid-19 ที ่ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามร ้อยละ 58.8 (จำนวน 1,591 คน) ม ีการใช ้งานอินเทอร์เน็ตเพิ ่มข ึ ้น  ในขณะที ่ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามร ้อยละ 32.2 (จำนวน 874 คน) มีการใช้งานอินเทอร ์เน ็ตที ่ไม่เปลี ่ยนแปลง และผู ้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 8.9 (จำนวน 240 คน) ใช้งานอินเทอร์เน็ตลดลง 
 มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตของ กสทช. ท่ีเคยได้รับบริการ จากรูปด้านบน 
(กราฟแท่ง กลางรูป) แสดงถึงสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของ กสทช. 
ในช่วง Covid-19 โดยมาตราการท่ีมีผู้รับบริการมากท่ีสุด คือ (1) มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
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เคล่ือนท่ีฟรี 1  GB และปรับเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำท่ีเป น 1   Mbps โดยมีสัดส่วน
ผ ู ้ เคยร ับบริการร้อยละ 73.8 (จำนวน 1,995 คน) รองลงมา คือ (2) มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดย
สนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรฟรี) จำนวน 100 นาที ทุกเครือข่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่ มี
สัญชาติไทย ที่มีสัดส่วนผู้รับบริการร้อยละ 51.4 (จำนวน 1,390 คน) (3) มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล 
สถาบันทางการแพทย์ของร ัฐในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวร ัส โคโรน ่า”  สายพันธุ ์ใหม่ 2019 ที ่มีส ัดสว่น
ผู้รับบริการร้อยละ 21.6 (จำนวน 583 คน) และ (4) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ 
กสทช. เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้า กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่มีสัดส่วนผู้รับบริการร้อยละ 13.1 (จำนวน 
355 คน) 
 ความพึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 จากรูป
ด้านบน (กราฟแท่ง ด้านขวา) แสดงถึง ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่ว งการ
แพร ่ระบาดของ Covid-19 โดยประกอบด้วย 2 ประเด็น ที ่มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 

 (1) ความพึงพอใจกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19   
    ที่มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.66 ซ่ึงอยู่ในระดับ ‘มาก’ (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) 
(2) มาตรการช่วยเหลือของ กสทช. เป นส่ิงท่ีมีประโยชน์ ที่มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 3.7 ซ่ึงอยู่ 
    ในระดับ ‘มาก’ (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.41-4.20) 

 
(3) การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 
รูปท่ี 12-22: ความคิดเห็นท่ีมีต่อการดำเนินงานติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 

มีการ
ติดตั้ง

46.1%
ไม่มีการ
ติดตั้ง

36.4%

การรับรู้การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

n = 2705

ไม่แน่ใจ
17.4%

เคยได้ยิน
72.9%

การได้รับข่าวสารอันตรายของ
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

n = 2705

ไม่เคยได้ยิน
27.1%

เห็นด้วย
ว่ากระทบ
สุขภาพ
50.9%ไม่เห็นด้วย

15.0%

ความคิดเห็นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสา
ส่งสัญญาณโทรศัพทท์ี่มีต่อสุขภาพ

n = 2705

ไม่แน่ใจ
34.2%

พบว่า ในกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วย จ านวน 924 คน 
ผู้มีอายุช่วง 18-25 ปี เป นสัดส่วนหลักที่ 

26.6% ทีตอบว่าไม่เห็นด้วย



รายงานฉบับสมบูรณ์ 392 

 การรับร ู ้ของการติดตั ้งเสาสัญญาณโทรศัพท์  จากรูปด้านบน (กราฟวงกลม ด้านซ้าย) แสดงถึง
สัดส่วนของการรับรู้ถึงการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.1 (จำนวน 1,248 
คน) รับรู้ว่ามีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณท่ีพักอาศัยของตนเอง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 36.4 (จำนวน 985 คน) รับรู้ว่าไม่มีการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของตนเอง และ
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 17.4 (จำนวน 472 คน) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ว่าในบริเวณพ้ืนที่พักอาศัยของตนเอง มี
การติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ 
 การรับรู้ข่าวสารด้านอันตรายของเสาสัญญาณโทรศัพท์ จากรูปด้านบน (กราฟวงกลม รูปกลาง) 
แสดงถึงสัดส่วนของการรับรู้ข่าวสารด้านอันตรายของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 
72.9 (จำนวน 1,971 คน) เคยได้ยินข่าวสารท่ีเป นอันตรายของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 27.1 (จำนวน 734 คน) ไม่เคยได้ยินข่าวสารดังกล่าว 
 ความคิดเห็นเรื่องคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ท่ีมีต่อสุขภาพ จากรูปด้านบน 
(กราฟวงกลม ด้านขวา) แสดงถึงสัดส่วนของความคิดเห็นที่ มีต่อเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสา ส่งสัญญา ณ
โทรศัพท์ที ่มีต่อสุขภาพ โดยผ ู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50.9 (จำนวน 1,376 คน) เห็นด ้วยว่าคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีกล่าวถึงเป นอันรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34.2 (จำนวน 924 คน) 
ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เป็นอันตรายต่อสุขภา พ และผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 15.0 (จำนวน 405 คน) เห็นไม่เห็นด้วยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
รูปท่ี 12-23: ความกังวลต่อการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ความกังวลต่อการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพ้ืนที่
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การแปลความหมายของระดับคะแนน
มากที่สุด = 4.21 - 5.00
มาก  = 3.41 – 4.20
ปานกลาง = 2.61 – 3.40
น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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 จากรูปด้านบน แสดงถึงสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นเรื่องความกังวลต่อการติดตั้งเสา
สัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ โดยคะแนนระดับความกังวลเฉลี ่ยของการติดตั ้งเสาสัญญาณฯ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 2,705 คน มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.51 ซ่ึงหมายถึง มีความกังวลในระดับ ‘มาก’ 
(ระดับมาก มีค่าคะแนนระหว่าง 3.41-4.20) สำหรับจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละค่าร ะดับควา ม
กังวลมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 47.2 (จำนวน 1.277 คน) ที่เลือกตอบค่าคะแนนความกังวลในระดับ 
กลาง  ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.4 (จำนวน 741 คน) เลือกตอบค่าคะแนนความกังวลในร ะ ดับ
มาก รองลงไปคือผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.6 (จำนวน 450 คน) เลือกตอบคำถามคะแนนความกั งวลใน
ระดับมากที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 8.1 (จำนวน 218 คน) เลือกตอบคำถามคะแนนความกังวลใน
ระดับน้อย และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 0.7 (จำนวน 19 คน) เลือกตอบคำถามคะแนนควา มกั งวลใน
ระดับน้อยที่สุด 
 
( ) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

 
รูปท่ี 12-24: การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
  

จากรูปด้านบน แสดงถึงระดับความเข้าใจต่อการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยระดับคะแนนเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,705 คน อยู่ท่ี 3.44 คะแนน 
ซ่ึงอยู่ในระดับ ‘มาก’ (ระดับมาก มีค่าคะแนนระหว่าง 3.41-4.20)  สำหรับสัดส่วนของคำตอบในแต่ละระดับ
ความเข้าใจนั้น ในระดับความเข้าใจมากที่สุด มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.04 (จำนวน 488 คน) ในระดับ
ความเข้าใจมาก มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 22.73 (จำนวน 615 คน) ในระดับความเข้าใจปานกลาง มีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 47.09 (จำนวน 1,274 คน) ในระดับความเข้าใจน้อยมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 9.39 
(จำนวน 254 คน) และ ในระดับความเข้าใจน้อยที่สุดมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 2.73 (จำนวน 74 คน) 

ความเข้าใจต่อการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
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การแปลความหมายของระดับคะแนน
มากที่สุด = 4.21 - 5.00
มาก  = 3.41 – 4.20
ปานกลาง = 2.61 – 3.40
น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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รูปท่ี 12-25: การรับรู้และความเข้าใจท่ีมีต่อการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน 
 
 สำหรับการรับรู้และความเข้าใจท่ีมีต่อการใช้โครงสร้างร่วมกัน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย พบว่าการรับรู้และความเข้าใจที่มีจำนวนผู้รับรู้มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) ประชาชนสามารถเข ้าถึง บริ การ โทรคมนาคม ได ้ง ่ ายข ึ ้น  โดยมีสัดส่วนผ ู ้ตอบร้อยละ 70.9  
(2) มีอัตราค่าบริการโทรคมนาคมลดลง และอยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม โดยมีสัดส่วนผู้ตอบร้อยละ 41  และ  
(3) ลดการลงทุนท่ีซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการในการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยมีสัดส่วน
ผู้ตอบร้อยละ 26 อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบถึงประโยชน์ของการใช้โคร งสร้า ง พ้ืน ฐาน
ร่วมกันอยู่ร้อยละ 16.6 (จำนวน 448 คน) 
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13 เอกสารอ้างอิง 

ภาพข้อมูลนำเสนอในงานรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
 

 
 

 
 
 

การประชุมรับฟังความคดิเห็นเฉพาะกลุ่ม

“โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี 2563”

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง Prize room ชั้น 2 โรงแรม ibis รัชดา

พันเอก ดร พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ด้านกิจการโทรคมนาคม)
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ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

 ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน  ช่วงที่ 1)

น าเสนอประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง และระดมความคิดเห็น

ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน  ช่วงที่ 2)

สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่น

ชี้แจงโครงการ และการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย
Agenda

การประมูลคลื่นความถี่ 5G

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

1

2

3

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในชว่งวิกฤตไวรัสโควิด   

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
4

5

วัตถุประสงค์โครงการ
➢ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ 

กสทช. เลขาธิการ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในการ
ด าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2563

➢ เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล  การ
ด าเนินการและการบริหารงาน) สรุปผลข้อมูลและจัดท า
รายงานประกอบการด าเนินงานของกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์การจัดประชุมกลุ่มย่อย

➢ เพื่อคัดกรองประเด็นส าคัญในการศึกษาการด าเนินงาน
ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยจะน าประเด็นส าคัญที่
ได้รับไปท าการศึกษาภายใต้กรอบการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการและการจัดประชุมกลุ่มย่อย

ในการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลกิจการด้านโทรคมนาคมของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และส านักงาน 
กสทช. จ าเป นต้องก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานประเมินผลบรรลุตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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แผนปฏิบัติการของ ส านักงาน กสทช  ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป นแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม

ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน ปี 2562

1. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  G

2. การแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลในระยะยาว

3. การจัดท าแผนและหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม

4. การเร่งรัดและร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติในการน าเลข
หมายโทรศัพท์     มาเป นเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลข
เดียว

5. การเร่งรัด สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ การระงับ
การเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน ปี 2563

1. การประมูลคลื่นความถี่  G
2. การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน      MHz ล่วงหน้า
3. การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม
 ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)
4. การจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงดิน
5. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site)
6. การเร่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  MUX) ให้
แล้วเสร็จ
7. การกระจายการให้บริการจากส านักงาน กสทช. ส่วนกลางไปยังส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาค
8. การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงาน กสทช.
9. การพัฒนาส านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส านักงานดิจิทัลทิศทางและนโยบายการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

จากการศึกษาทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  ที่ผ่านมา สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญในการติดตามและประเมินผล ปี 2563 เป น 5 ประเด็นส าคัญ 

ประเด็นส าคัญในการศึกษาและติดตามการประเมินผล ปี พ ศ  2563

• การให้บริการคลื่นความถี่ 5G ของผู้รับใบอนุญาต
• การจัดท าหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแลคลื่นความถี่ย่าน  5   MHz

• การจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
• โครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+

• การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
• การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

• การบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมส าหรับกิจการโทรคมนาคม
• แนวทางการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม

• การจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตประจ าที่เป็น     Mbps
• การช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรฟรี) จ านวน     นาที
• การช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปี

• แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing)
• การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site)

การประมูลคลื่นความถี่  G
1

 การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร
2

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน

3

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติ
ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   

4

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ
5
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➢ คลื่นความถี่ 5G เป นเทคโนโลยทีี่มีความส าคัญต่อหน่วยงานและ
ประชาชน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาของประเทศ

➢ ต้นทุนในการประมูลคลื่นความถี่ 5G ถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงจ าเป็นต้องน าไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สงูสุด

➢ การขับเคลื่อนการให้บริการคลื่นความถี่ 5G ให้เกิดขึ้น

การประมูลคลื่นความถี่ 5G1

คลื่นความถี่  G เป นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป นต้นทุนหนึ่งของผู้ประกอบการโทรคมนาคม และ
เป นเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไทย 

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ ศ      

➢ การด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ 5G 

➢ การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน  5   MHz ล่วงหน้า
อาทิ การจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแล คลื่น
ความถี่ย่าน  5   MHz

➢ การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G และพัฒนารูปแบบการใช้งาน  Use Case) 
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน   ภูมิภาคของประเทศ

➢ โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และ
ครอบคลุมจ านวนประชากรของประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลตามเงื่อนไขการ
ประมูลคลื่นความถี่

จากการศึกษาความส าคัญของการประมูลคลื่นความถี่ 5G และตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ ศ     3 ในการ
ขับเคลื่อนการใช้งานคลื่นความถี่ 5G สามารถสรุปประเด็นส าคัญในการศึกษาได้ดังนี้ 

Connected People

Connected Health

Connected Traffic

Connected Transport

Connected Farming

Connected Objects

ประเด็นส าคัญในการศึกษา

➢ การให้บริการคลื่นความถี่ 5G ของผู้รับใบอนุญาตสามารถครอบคลุม
ทุกภาคส่วนที่มีความจ าเป นหรือไม่

➢ การจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแล
คลื่นความถี่ย่าน  5   MHz มีความเหมาะสมหรือไม่ และสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ได้จริงหรือไม่

➢ องค์กรของท่านมีข้อคิดเห็นต่อการจัดท าแผนการประมูลคลื่นความถี่ 
5G ของส านักงาน กสทชอย่างไร

➢ องค์กรของท่านได้รับผลกระทบและประโยชนจ์ากการประมูลคลื่น
ความถี่ต่อประชาชนและบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคสว่นหรือไม่ 
อย่างไร

การประมูลคลื่นความถี่ 5G1
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➢ ตาม พ ร บ  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ) 
พ ศ       ให้สิทธิ กสทช  ในการบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมท่ี
เหลือจากการให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมเดิม เพื่อให้สามารถออก
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการอนุญาต เพื่อให้ได้ผู้ประกอบกิจการดาวเทียม
รายใหม่

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร2

กิจการดาวเทียมสื่อสารถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถน ามาใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ 
อาทิ ด้านวิทยุสื่อสาร ด้านการติดต่อการค้า และด้านการทหาร เป นต้น

ตัวอย่างการด าเนินงานท่ีส าคัญในปี พ ศ      

➢ การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม

➢ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ  ร่าง) 
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน   ฉบับ ได้แก่

▪  ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม 

▪  ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 

▪  ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ

จากการศึกษาความส าคัญการบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร และตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี 
พ ศ    63 สามารถสรุปประเด็นส าคัญในการศึกษาได้ดังนี้ 

ประเด็นส าคัญในการศึกษา

➢ การบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมส าหรับกิจการโทรคมนาคมมีการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

➢ แนวทางการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างไร

➢ การก าหนดแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมมีการด าเนินงานอยา่งเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

➢ องค์กรของท่านคิดเห็นต่อ  ร่าง) ประกาศ กสทช  เกี่ยวกับการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอยา่งไร

➢ องค์กรของท่านได้รับผลกระทบและประโยชนจ์ากการบริหารกิจการ
โทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสารของส านักงาน กสทช.หรือไม่ อย่างไร

การบริหารกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมสื่อสาร2
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ความส าคัญของประเด็น

➢ การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการสร้างโครงข่าย
ซ้ าซ้อน และการลงทุนสูงเกินความจ าเป็น

➢ อุปกรณ์พ้ืนฐานทางด้านโทรคมนาคมใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและ
ติดตั้งค่อนข้างนาน อีกทั้งมีการด าเนินงานค่อนข้างยุ่งยากไม่สะดวก

➢ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจะเป็นการลดพื้นที่ในการตั้งเสา
โทรคมนาคม ไม่บดบังทัศนียภาพ และลดต้นทุนผู้ประกอบการ

➢ ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการมีการลงทุนซ้ าซ้อนกันอยู่ ท าให้เกิดการ
เสียเปรียบทางการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมและ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้แนวโน้มในการเกิดผู้ประกอบการราย
ใหม่ในตลาดยากมากขึ้น

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน3

การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมมากมาย อาทิ ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ ศ      

➢ การออกประกาศ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ที่เกี่ยวข้อง  ฉบับที่ 2)

➢ โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ 5 ภูมิภาค

➢ โครงการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นของเสาส่ งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone

จากการศึกษาความส าคัญการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ
ในปี พ ศ    63 สามารถสรุปประเด็นส าคัญในการศึกษาได้ดังนี้ 

ประเด็นส าคัญในการศึกษา

➢ แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
 Infrastructure Sharing) มีการด าเนินงานและความคืบหน้าอย่างไร

➢ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาสง่สัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site) มีการด าเนินงานอย่างไร และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่

➢ องค์กรของท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการด าเนินงานของส านักงาน กสทช.
ที่ผ่านมา อาทิ 

− การออกประกาศ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง  ฉบับที่  )

− โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าฯ

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน3
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จากการศึกษามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด    สามารถสรุปประเด็นส าคัญ
ในการศึกษาได้ดังนี้ 

ประเด็นส าคัญในการศึกษา

➢ มาตรการช่วยเหลือประชาชน มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร

− มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และ
ปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่เป็น     Mbps

− มาตรการ ช่วย เหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใ ช้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรฟรี) จ านวน     นาที

➢ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปี มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

➢ องค์กรของท่านมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
ให้บริการในมาตรการไวรัสโควิด    อย่างไรบ้าง

➢ องค์กรของท่านได้รับผลกระทบและประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด    มากน้อยเพียงใด

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   4

ความส าคัญของประเด็น

➢ สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป นอยู่ของประชาชน ตลอดจนส่งผล
กระทบทางด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

➢ รัฐบาลไทยจึงได้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบดังกล่าว โดยส านักงาน 
กสทช  ได้ออกมาตรการเพื่อประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   4

ส านักงาน กสทช  มีมารตการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา      หรือ COVID-19 เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนรวมถึงผู้ให้บริการ

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ ศ      

➢ ส านักงาน กสทช. ได้ออก 4 มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบ
อนุญาติในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   

1. มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และปรับ
เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่เป น     Mbps

2. มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรฟรี) จ านวน     นาทีทุกเครือข่ายส าหรับ
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

3. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช  เรื่อง 
การช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้
เข้า กองทุน กทปส  

4. มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐใน
การต่อสู้สถานการณ์  ไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่     
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ความส าคัญของประเด็น

➢ การด าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
และยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินงานด้านโทรคมนาคม 
อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน การจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคม มีประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนโดยรวม

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ5

การด าเนินงานที่ส าคัญในด้านกิจการโทรคมนาคมถือเป นการด าเนินงานต่อเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสาร การ
น าสายสื่อสารลงดิน การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม จึงมีความจ าเป นต้องติดตามความคืบหน้าในทุกปี

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ ศ      

➢ การด าเนินการจัดระเบียบสารสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ 
ซอยอารีย์ ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

➢ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
เลขหมายโทรคมนาคม และ  ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

➢ การออกประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม ปี  5  และ
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

จากการศึกษาแผนงานและนโยบายส าคัญของส านักงาน กสทช  รวมถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญในการศึกษาได้ดังนี้ 

ประเด็นส าคัญในการศึกษา

➢ ความคืบหน้าในการด าเนินงานของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของ
ส านักงาน กสทช. เป็นอย่างไร และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือไม่ 

− ด าเนินการจัดระเบียบสารสื่อสาร
− โครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+ 
− การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
− การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

➢ ส านักงาน กสทช  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานดังกล่าว
อย่างไร และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  

➢ องค์กรของท่านมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการดังกล่าวอย่างไร 
และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  

➢ องค์กรของท่านได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการด าเนินงานที่ส าคัญ
ด้านกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ5
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

“โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี 2563”

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้อง เฮอริเทจ บอลรูม โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย

พันเอก ดร พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านกิจการโทรคมนาคม
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Agenda

1

2

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินโครงการ

ภาพรวมของแผนการด าเนินงานในปี 2562 และ ปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

4 กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น

3 น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1 - 4

5 สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

วัตถุประสงค์โครงการ

➢ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ 
กสทช. เลขาธิการ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในการ
ด าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2563

➢ เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล  การ
ด าเนินการและการบริหารงาน) สรุปผลข้อมูลและจัดท า
รายงานประกอบการด าเนินงานของกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

วัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

➢ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ส ารวจต่อ
การด าเนินงานของ กสทช. เลขาธิการกสทช. และ
ส านักงานกสทช. ในประเด็นศึกษาทั้งหมด 5 ประเด็น 
เพื่อน ามาวิเคราะห์โดยเทียบกับกรอบแนวความคิดตาม
หลักธรรมาภิบาล และ CIPP 

➢ น าข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาวิเคราะห์และ
จัดท า เป็นรายงานการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม
ประจ าปี 2563

วัตถุประสงค์โครงการและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลกิจการด้านโทรคมนาคมของ กสทช  เลขาธิการ กสทช  และส านักงาน 
กสทช  จ าเป นต้องก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานประเมินผลบรรลุตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ระยะที่ 1: การวางแผนโครงการโดยละเอียด

วัน

แผนงานท่ี 1: การวางแผนโครงการ

แผนงานท่ี 3: การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group)

แผนงานในโครงการ

= การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม

30

งวดที่ 2: 
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

วันท่ี    ม.ค.  5  

งวดที่ 3: 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
วันท่ี    มี.ค.  5  

ระยะที่ 2: การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง

90 180

แผนงานท่ี 4: การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค

แผนงานท่ี 5: การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)

แผนงานท่ี 2: การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ระยะที่ 3: การส่งมอบผลงานทั้งหมดในโครงการ

แผนงานท่ี 6: การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

แผนงานท่ี 7: การสรุปผลการศึกษา

60

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

งวดท่ี 1: 
รายงานผลการศึกษาข้ันตน้

วันท่ี  4 ต.ค.  5  

120

= การจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะจ านวน 5 ภูมิภาค

แผนการด าเนินโครงการแบ่งเป น 3 ระยะ 7 แผนงาน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 180 วัน โดย
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนงานที่   และแผนงานที่   

Agenda

1

2

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินโครงการ

ภาพรวมของแผนการด าเนินงานในปี 2562 และ ปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

4 กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น

3 น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1 - 4

5 สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
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ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน ปี 2562

1. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  G

2. การแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลในระยะยาว

3. การจัดท าแผนและหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม

4. การเร่งรัดและร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติในการน าเลข
หมายโทรศัพท์     มาเป นเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลข
เดียว

5. การเร่งรัด สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ การระงับ
การเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน ปี 2563

1. การประมูลคลื่นความถี่  G
2. การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน      MHz ล่วงหน้า
3. การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม
 ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)
4. การจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงดิน
5. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site)
6. การเร่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  MUX) ให้
แล้วเสร็จ
7. การกระจายการให้บริการจากส านักงาน กสทช. ส่วนกลางไปยังส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาค
8. การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงาน กสทช.
9. การพัฒนาส านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส านักงานดิจิทัลทิศทางและนโยบายการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

แผนปฏิบัติการของ ส านักงาน กสทช  ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป นแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม

ประเด็นส าคัญในการศึกษาและติดตามการประเมินผล ปี พ ศ  2563

• การให้บริการคลื่นความถี่ 5G ของผู้รับใบอนุญาต
• การจัดท าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแลคลื่นความถี่ย่าน  5   MHz

• การจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
• การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

• การจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตประจ าที่เป็น     Mbps
• การช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  โทรฟรี) จ านวน     นาที
• การช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปี

• แนวทางการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing)
• การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site)

การประมูลคลื่นความถี่  G
1

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน

2

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาติ
ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   

3

ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ
4

จากการศึกษาทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  ที่ผ่านมา สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญในการติดตามและประเมินผล ปี      เป น 4 ประเด็นส าคัญ 
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Agenda

1

2

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินโครงการ

ภาพรวมของแผนการด าเนินงานในปี 2562 และ ปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

4 กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น

3 น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1 - 4

5 สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

การพัฒนาของเทคโนโลยี 5G จะเป นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งในด้านความเร็วที่เพิ่มขึ้น 
รองรับการเชื่อมต่อที่มากขึ้น สามารถส่งต่อข้อมูลขนาดใหญ่และน าไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะในอนาคต 

การประมูลคลื่นความถี่ 5G1

▪ ตอบสนองไวขึ้น ในอัตรา   ส่วนพันวินาที สามารถสั่งงานไดอ้ย่างรวดเร็ว

▪ รองรับการ รับ ส่ง ข้อมูลได้มากขึน้ ราว   เท่า จากเดิม  .  Exabytes ต่อเดือน

▪ เร็วแรงกว่าเดิม มากกว่า  G ถึง    เท่า สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์   มิติ ได้ใน 
  วินาที

▪ ความถี่ให้เลือกใชม้ากกว่า 5G สามารถใช้งานคลื่นความถี่ไดจ้นถึง   GHz ซึ่งเป็น
ความถี่ย่านใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน

▪ รองรับการใชง้านที่มากกว่า เพิ่มขึ้น    เท่า จากเดิมราว   แสนคนต่อพื้นที่   ตร.
กม. เป็น   ล้านคนต่อพื้นที่   ตร.กม.

4G กับ 5G ต่างกันอย่างไร

ผู้ประกอบการได้ด าเนินการ
ขยายพื้นที่การให้บริการ 5G 
ครอบคลุมแหล่งชุมชมและ
ย่านส าคัญในจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทย โดย
พื้นที่ให้บริการ 5G ของจังหวัด
เชียงราย ในปัจจุบัน ได้แก่ 
บริเวณอ าเภอเมือง

ค่าบริการายเดือน ความเร็ว
499-1,949 บาท เริ่มต้น 1.5 GB - ไม่จ ากัด

โทรทุกเครือข่าย
เริ่มต้น 50 – 2,000 นาที

ราคาฉลี่ยแพ็กเกจ 5G ในปัจจุบัน

พ้ืนท่ีให้บริการ 5G ในปัจจุบัน

Source: AIS; https://www.nperf.com/

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก 3 ผู้ให้บริการหลักในตลาดบริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ภายในประเทศ
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การประมูลคลื่นความถี่  G จะเป นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ เพ่ิมโอกาสการแข่งขันและต่อ
ยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประมูลคลื่นความถี่ 5G

แผนการด าเนินงานในปี 2562 

▪ ทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ 

▪ ทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการช าระเงินค่า
ประมูลคลื่นความถี่

▪ ด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น
ความถี่ที่จะใช้งานคลื่นความถี่ 5G ใหม่เพิ่มเติม

▪ ก าหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 
700 MHz/ 2.6 GHz, 3.5 GHz/ 26GHz, 28 
GHz

▪ จัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในเขตพื้นที่ กทม. 

ปี     

ปี 2563

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

1

ที่มา: Posttoday

การเตรียมความพร้อมการใช้งาน 5G ในปี 2563

▪ การด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ 5G 

▪ การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ย่าน  5   MHz ล่วงหน้า อาทิ การจัดท า
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการก ากับ
ดูแล คลื่นความถี่ย่าน  5   MHz

▪ การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G และพัฒนา
รูปแบบการใช้งาน  Use Case) โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าใน   ภูมิภาคของประเทศ

▪ โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่
ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจ านวน
ประชากรของประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลตาม
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่

การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจะเป นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคมร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานแล้วในต่างประเทศ

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน2

▪ ลดพื้นที่ในการตั้งเสาโทรคมนาคม (Cell Site) ท าให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

▪ ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนกันของผู้ประกอบการ

▪ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

▪ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการใหม่

▪ สามารถน าเงินมาจัดสรรเพื่อพัฒนาการให้บริการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานร่วมกันในประเทศต่างๆ

ประเทศแคนาดา
▪ รัฐบาลก าหนดให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสายอากาศ เสา

โทรคมนาคม และ Infrastructure Sites และต้องมีการให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่  Roaming) ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่

ประเทศมาเลเซีย
▪ The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) 

ก าหนดให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เป็นกฏเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต ให้
ใช้คลื่นความถี่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่  G 

2.1) โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
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ในการจัดตั้งเสาสัญญาณผู้ประกอบการต้องท าความเข้าใจประชาชนในพื้นที่และขออนุญาตการติดตั้งจากหน่วยงาน
ท้องถิ่น โดยปัจจุบันพบว่าประชาชนยังมีความกังวลจากอันตรายต่อสุขภาพของคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือ

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน2

การจัดตั้งเสาโทรศัพท์บริเวณชุมชน

ส ารวจหาพื้นท่ีเหมาะสม 
ติดต่อเจ้าของพื้นที่ และ

ตกลงค่าเช่า

ผู้ประกอบการท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี

1 2 ส่งเอกสารเพื่อขอใบอนญาต
จากหน่วยงานท้องถิ่น

3

   ) การจัดตั้งเสาสัญญาณ  Cell Site)

ด าเนินการติดตั้งเสา
สัญญาณ

4 เปิดใช้งานเสาสัญญาณ5ผู้ประกอบการดูแล และ
ซ่อมแซมให้เสาสัญญาณ

6

ผลการศึกษาจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุว่า
 ไม่มีหลักฐานทางวิทยา
ศาสตร์ที่สามารถชี้ได้ว่าการ
ส่งสัญญาณในคลื่นความถี่
ระหว่าง       GHz จาก
ส ถ า นี ฐ า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลร้าย
แรงต่อสุขภาพ 

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน2

การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมมากมาย อาทิ ลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่

25 มิถุนายน 2562

กสทช. มีมติเห็นชอบต่อ  ร่าง) ประกาศ เรื่อง
▪ การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้

สายภายในประเทศ
▪ การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

2 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ
▪ เ รื่ อ ง  ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ข้ า ม โ ค ร ง ข่ า ย

โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ
▪ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ร่วมกัน ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

13 สิงหาคม 2562

กสทช. มีมติเห็นชอบต่อ 
▪  ร่าง) ประกาศ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต

ตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง  ฉบับท่ี 2)

26 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและ
ขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฉบับท่ี 2)

29 ธันวาคม 2562

กสทช. ออกประกาศเรื่อง
▪ การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

ภายในประเทศ
▪ การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย

17 มกราคม 2563

กสทช. ออกประกาศ เรื่อง นิยามของ
ตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ท่ีเกี่ยวข้อง  ฉบับท่ี 2)
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ส านักงาน กสทช. สนับสนุนการท างานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยให้ประชาชนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ เพิ่มฟรี 10 GB และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต
บ้าน เพื่อช่วยเหลือการท างานจากที่บ้าน  Work from home)

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ และ
อินเทอร์เน็ตบ้าน

เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคม

กสทช. อนุมัติเงินงวดแรกสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อสู้
สถานการณ์โควิด-19 ให้กับ 41 โรงพยาบาล วงเงินทั้งสิ้น 344.647 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย: สถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐ

รัฐบาล และ กสทช. ร่วมกับค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ค่าย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน

3. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช  เรื่อง การช าระ
ค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้า กองทุน กทปส  

4. มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐในการ
ต่อสู้สถานการณ์  ไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่     

1. มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และปรับเพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่เป น     Mbps

2. มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 โทรฟรี) จ านวน     นาทีทุกเครือข่ายส าหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   3

ส านักงาน กสทช  ได้ออก   มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต และ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในการต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดโควิด   

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   3

▪ มาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ฟรี    GB และปรับเพิ่ม
ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่เป น     Mbps

▪ มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยสนับสนุนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 โทรฟรี) จ านวน     นาทีทุกเครือข่ายส าหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติ
ไทย

▪ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ช าระค่าธรรมเนียมและการน าส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้า กองทุน 
กทปส. 

▪ มาตรการให้การสนับสนุนโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐในการ
ต่อสู้สถานการณ์  ไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่     

ส านักงาน กสทช  มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา      หรือ COVID-19 เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนรวมถึงผู้ให้บริการ

ส านักงาน กสทช  ได้ออก 4 มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด   
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การด าเนินงานที่ส าคัญในด้านกิจการโทรคมนาคมถือเป นการด าเนินงานต่อเนื่อง อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสาร การ
น าสายสื่อสารลงดิน การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม จึงมีความจ าเป นต้องติดตามความคืบหน้าในทุกปี

ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดระเบียบสารสื่อสาร

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

4.1

   บริษัทสื่อสารสมาชิกสมาคมโทรคมฯ 
ลงนามใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทีโอที 

MOU ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ทีโอที

   มิ ย  25     ม ค      

เดือน ม ค      16 ก ย  2562

ผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครและ
ส านักงาน กสทช.เปิดโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

เปิดโครงการท่อร้อยสาย

กรุงเทพธนาคมได้ด าเนินการสรรหา
ผู้รับเหมางาน เพ่ือด าเนินโครงการฯ

ด าเนินการสรรหาผู้รับเหมา
กสทช. ส่งหนังสือให้กรุงเทพธนาคม 
ยกเลิกการประมูลโครงการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร

หยุดการด าเนินโครงการฯ

ที่มา: ส านักงาน กสทช., positioningmag

กฟภ. ออกประกาศหลักเกณฑ์จัดระเบียบสาย
สื่อสาร และด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร

กฟภ. ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ระเบียบสายสื่อสาร และได้ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม กสทช. 
ด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร

11 มี ค       - ปัจจุบัน

วันที่    ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลัง
เก่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน 
Kick Off โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และท าความสะอาด
จัดระเบียบสายสื่อสาร  ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

วันที่    ก ย    ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุม
ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เปิดงานการจัด
ระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA โดยมีนายสุวัฒ แก้ว
เขียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอ าเภอ 
นายพิรุณ วิมลอักษร นายอ าเภอวังน้อย นายไพรัตน์เพชรยวน นายอ าเภอบาง
ปะอินนาย รนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ เข้าร่วมในพิธี

ปัจจุบันการด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเริ่มด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเป นความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลจังหวัด เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน

ความคืบหน้าในการจัดระเบียบสายสื่อสาร4.1
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สตช.) ได้ออกประกาศเมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 63 เพื่อ
เปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเข้ามาได้

ในปี 2562 กสทช. เร่งผลักดันเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว หรือ 
National Single Emergency Number โดยจะร่วมมือกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการน าหมายเลขโทรศัพท์ 191 มาใช้เป นเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว

ส านักงาน กสทช  ได้มีการผลักดันเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียวมาตั้งแต่ปี      โดยจะร่วมมือกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการน าเลขหมายโทรศัพท์     มาใช้เป นเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว

ความคืบหน้าในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ4.2

ความคืบหน้าในการจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

25 ธ.ค. 2561
คณะรัฐมนตรี  ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ

29 ม.ค. 2563

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่
ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

17 ก.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ต.ค. 2563 – ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่
ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทิศทางและนโยบายที่ส าคัญของส านักงาน กสทช  ในปี 
     เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ในอดีต-ปัจจุบัน

4.2
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Agenda

1

2

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินโครงการ

ภาพรวมของแผนการด าเนินงานในปี 2562 และ ปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

4 กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น

3 น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1 - 4

5 สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

แนวทางการให้ความคิดเห็น

การประมูลคลื่นความถี่  G

ความคืบหน้าในการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร

โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน 

การจัดตั้งเสา
สัญญาณ  Cell Site)

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัส

โควิด   

ความคืบหน้าในการจัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

แห่งชาติ

การรับรู้ถึงการด าเนินงาน 
 Perception)

ความพึงพอใจในการด าเนินงาน
(Satisfy)

คะแนนที่ให้
 Point)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 Recommendation)

รู้ ไม่รู้

แนวทางการให้ความเห็น

ชอบ ไม่ชอบ

1-5 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

1

2.1

2.2

3

4.1

4.2

NBTC
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การประมูลคลื่นความถี่  G

▪ ท่านเห็นว่าเทคโนโลยี 5G มีความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร

▪ กระบวนการก าหนดราคาการประมูลคลื่นความถี่ 5G มคีวามเหมาะสมหรือไม่

▪ องค์กรของท่านมีข้อคิดเห็นต่อการจัดท าแผนการประมูลคลืน่ความถี ่5G ของ
ส านักงาน กสทช. อย่างไร

▪ แผนการน าคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศหลังจากการประมูลคลืน่
ความถี่เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่

▪ เทคโนโลยี 5G มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย หรือไม่ อย่างไร 

▪ องค์กรของท่านได้รับผลกระทบและประโยชน์จากการประมูลคลื่นความถี่ต่อ
ประชาชนและบุคคลผู้มีสว่นได้เสยีทุกภาคสว่นหรือไม ่อย่างไร

▪ ท่านรู้จักเทคโนโลยี 5G หรือไม่ 

▪ ท่านทราบข่าวการประมูลคลื่น 5G หรือไม่

▪ ท่านคิดว่ากระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 5G มีประสิทธิภาพหรือไม่

▪ ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการรับรุ้ข่าวสารเกี่ยวกับการประมูลคลื่น 5G อย่างไร
เช่น การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

▪ ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
เทคโนโลยี 5G เป็นอย่างไรบ้าง

▪ เทคโนโลยี 5G มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือไม่ 
อย่างไร

▪ ในการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้เทคโนโลยี 5G ท่านมีข้อกังวลอย่างไร

1
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน

เทคโนโลยีคลื่นความถี่  G มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมและประชาชนมากมาย ไม่ว่าจะเป นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

▪ องค์กรของท่านคิดเห็นอย่างไรต่อความจ าเป็นของการส่งเสริมให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

▪ องค์กรของท่านได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมให้มี โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไร

▪ ท่านเห็นว่า กสทช . มีการด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

▪ องค์กรของท่านมีการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site) หรือไม่ อย่างไร

▪ องค์กรของท่านคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นของ
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone

การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและการด าเนินชีวิต
ของประชาชน อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวจ าเป นต้องสร้างความตระหนักรู้ในการด าเนินการร่วมกัน

▪ ท่านรู้จักเรื่องความจ าเป็นของการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกันหรือไม่

▪ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมการรับฟังความเห็นของความปลอดภัยของเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site) หรือไม่ และท่านมีการรับรู้อย่างไร

▪ ท่านเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  Cell Site) ของ กสทช. มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

▪ ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรต่อผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์

2
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน
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ความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ

▪ ความส าคัญของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสาร 
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อประชาชนและประเทศไทยเป็น
อย่างไร

▪ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจัดระเบียบสายสื่อสาร 

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อประชาชนและประเทศไทย มี
อะไรบ้าง

▪ ท่านเห็นว่า การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจัด
ระเบียบสายสื่อสาร การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อประชาชน
และประเทศไทย มีความเหมาะสมหรือไม่

▪ ท่านเห็นว่าผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานที่ส าคญั
ด้านกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างไร

การด าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมของส านักงาน กสทช  ประกอบด้วยการด าเนินงานหลายด้าน และจ าเป นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีจนแล้วเสร็จ ดังนั้นการด าเนินการดังกล่าวจึงจ าเป นต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

▪ ท่านรู้จักโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน หรือไม่

▪ ท่านเห็นว่าการจัดระเบียบสายสื่อสาร การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน มี
ความเหมาะสมหรือไม่ 

▪ ท่านเห็นว่า กสทช. ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานในโครงการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่

▪ ท่านคิดว่า กสทช. มีการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น มาปรับใชห้รือไม่

▪ ท่านเห็นว่าผลการด าเนินงานในโครงการที่กล่าวมาเป็นอย่างไร 

▪ ท่านมีความพึงพอใจ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

4
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน
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Agenda

1

2

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินโครงการ

ภาพรวมของแผนการด าเนินงานในปี 2562 และ ปี 2563 ของส านักงาน กสทช.

4 กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นศึกษาทั้งหมด 4 ประเด็น

3 น าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1 - 4

5 สรุปผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

SCAN ME!

สามารถติดตามภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่เพจ Facebook  โครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานด้าน
กิจการโทรคมนาคม ประจ าปี      
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แบบสอบถาม
โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านกิจการโทรคมนาคม
ประจ าปี 2563



รายงานฉบับสมบูรณ์ 418 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคเหนือ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 419 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 420 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 421 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 422 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 423 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 424 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 426 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออก 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 427 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 428 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 429 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 430 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 431 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 432 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 434 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 435 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 436 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 437 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 438 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 439 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 440 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคใต้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 441 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 442 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 443 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 444 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 446 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ภาคกลาง 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 447 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 448 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 449 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 450 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 451 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 452 

 


