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การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ในการพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 

รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ 

ของโลกเปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำาคัญ 

มากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้

ร่วมมือกัน ดำาเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สำาคัญที่สุดควรจะ

ได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณา 

เลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะ 

พอสมกับฐานะ และสภาพบ้านเมืองของเราเพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติ มีโอกาสได้พัฒนา

อย่างเต็มที่ และสามารถอำานวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคม และเสถียรภาพ 

ของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๐๐ ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข

และวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๖)
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ค�าน�า

	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิหรือ	กสทช.
ได้ด�าเนินภารกิจในห้วงปีที่ผ่านมา	ภายใต้อ�านาจหน้าที่ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย	 โดยมุ่งเน้น
การบรหิารจดัสรรคลืน่ความถีซ่ึง่ถอืได้ว่าเป็นทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิการน�าไปใช้ประโยชน์สงูสดุ
ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชน	 การก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ 
กิจการโทรคมนาคมของชาติให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี	 เป็นธรรม	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ 
เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง	 การส่งเสริมให้ประชาชนเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย	4.0	และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล		

	 การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงาน	กสทช.	ประจ�าปี	๒๕๖0	เพื่อเป็นการเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	ในช่วงปี	๒๕๖0	ที่ผ่านมาให้แก่ประชาชนทราบ	ตอบรับนโยบายรัฐบาล 
ในการปฏิบตัหิน้าที	่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	พร้อมทัง้เป็นการรายงานข้อมลูการด�าเนินงานส�าคญั 
ด้านการบริหารคลื่นความถี่	กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	การประกอบ
กิจการด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ	 ตลอดจน 
รายละเอยีดแผนงานและผลการปฏบิตังิาน	และแผนการด�าเนนิงานในระยะถัดไป	น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน	 ตามมาตรา	 ๗๖	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖0

	 รายงานฉบับนี	้ประกอบด้วยสาระส�าคัญ	อาทิ	ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ	กสทช.	และส�านักงาน	
กสทช.	ประจ�าป	ีรายงานเกี่ยวกับสภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน	์และ
กิจการโทรคมนาคม	 และแนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง	 อุตสาหกรรมโทรทัศน์	 และอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในปี	 ๒๕๖๑	 และแผนการด�าเนินงานและแผนงบประมาณประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมที่มีความส�าคัญ 
ต่อประชาชน	ดังมีรายละเอียดการด�าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานฉบับนี้แล้ว

	 กสทช.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 ๒๕๖0	 ฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์แก ่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ทุกภาคส่วน	 ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปจะได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ	 กสทช. 
ในปี	 ๒๕๖0	 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี	 สมดังเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�าหนดไว้	 รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจน�าไปใช้ได้ตามควร		

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กุมภาพันธ์	๒๕๖๑





พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธาน กสทช.

   6  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐

สารประธาน กสทช. วาระการด�ารงต�าแหน่ง
   (๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕6๐)



โดยผลการบริหารเงินกองทุนต่อเนื่องเป็นปีที่	 ๖	 ได้ก่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นรูปธรรมในวงกว้าง 
มากยิ่งขึ้น	

 ด้านการบรหิารและพัฒนาองค์กร	ได้ส่งเสรมิให้มีการ
ปรับปรุงระบบงานของส�านกังาน	 กสทช.	 ให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส	รวมทั้ง
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	“บุคลากร”	ซึ่งเป็นทรัพยากร
ทีม่คีณุค่ายิง่	จ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องบนพื้นฐานของการจัดการความรู้อย่างมืออาชีพ	

	 สุดท้ายนี้	 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ	 กสทช. 
ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนท่ีได้ร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดมา	 และในอนาคตผมหวัง 
เป็นอย่างย่ิงว่าทุกๆ	ท่านจะปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัต่อไป	อย่างมี 
ความสุข	 เป็นเอกภาพ	 มุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์ส�านักงาน	
กสทช.	 ให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นองค์กรก�ากับดูแลชั้นน�า
ระดับประเทศหรือระดับโลก	 และร่วมกันรักษาเกียรติคุณ
ขององค์กรของเราไว้ให้ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป	

พลอากาศเอก

(ธเรศ	ปุณศรี)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 กสทช.	ได้ปฏิบัติหน้าที่ในป	ี๒๕๖0	นี้และปีที่ผ่านมา 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 เพื่อให้กิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมของชาติ	 มีความ 
เจริญก้าวหน้า	 โดยมีผลงานที่เป ็นรูปธรรมที่ส�าคัญๆ	
ได้แก่	

 ด้านการบริหารคลื่นความถี่	 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของ
การบริหารและก�ากับดูแลกิจการสื่อสารทุกด้าน	 ได้มีการ
จัดท�าแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และตารางก�าหนด
คล่ืนความถี่แห่งชาติ	 เพื่อให้การบริหารงานคลื่นความถี่ 
มีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการเติบโตของกิจการสื่อสารและ
การพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งให้สอดคล้องและรองรับกับ 
ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศได้เสร็จสมบูรณ์

 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ได้ผลกัดนัให้มกีารเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัชมบรกิารโทรทศัน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	 ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิรูปวงการ
สื่อสารไทยที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย	 รวมถึงคุณภาพความคมชัดของภาพและเสียง 
ทีด่ขีึน้	ส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพชวีติ	สงัคม	และเศรษฐกจิ
ของประเทศโดยตรง

 ด้านกจิการโทรคมนาคม	ทีมุ่ง่เน้นส่งเสรมิการแข่งขนั
โดยเสรอีย่างเป็นธรรม	การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สือ่สารของประชาชน	รวมทัง้การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
ผู้บริโภคในมิติต่างๆ	 นอกจากน้ียังได้ผลักดันการด�าเนิน
โครงการต่างๆ	เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมและส่งเสริม 
การพัฒนาประเทศ	 ซึ่งถือเป็นโครงการท่ีมีความส�าคัญ
ต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์	 4.0 
รวมถงึการจดัระเบยีบสายสือ่สารลงดนิ	เพือ่รองรบัการเป็น
มหานครแห่งอาเซียนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้

 ด้านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ	ได้บรหิารและจดัสรรเงนิกองทนุฯ	ให้แก่โครงการ
ต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี	 การพัฒนาบุคลากร	 และการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการสื่อสาร	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
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พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร
กสทช. ทำาหน้าที่ประธาน กสทช.
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สารประธาน กสทช. วาระการด�ารงต�าแหน่ง
   (6 ตุลาคม ๒๕6๐ - ปัจจุบัน)



 ปี	๒๕๖0	เป็นปีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์ 	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบวาระ	๖	ปี	และถอืเป็นระยะเวลาแห่งการ 
เปลีย่นผ่านไปสูค่ณะกรรมการ	กสทช.	ชดุใหม่		ผมขอเรยีนว่า 
กสทช.	ชุดปัจจุบนัได้ปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่ร่วมกนัพฒันากจิการ
สื่อสารของประเทศให้มั่นคง	 ก้าวหน้า	 โดยในปีนี้ได้ม ี
การด�าเนินงานส�าคัญ		เช่น		

	 การด�าเนินโครงการจัดให ้มีสัญญาณโทรศัพท ์
เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ 
ชายขอบ	(Zone	C+)	จ�านวน	๓,๙๒0	หมูบ้่าน	เพือ่ยกระดับ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลมุทัว่ถงึ		ลดช่องว่าง 
การเข้าถึงข้อมูลและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ 
ห่างไกล	 ควบคู่กับการสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคม 
เพื่อสังคม	(NBTC	Volunteers)	อย่างต่อเนื่อง

	 การปรบัอตัราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	และ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เสมอภาค	 ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริโภคได้ใช้บริการท่ีมีคุณภาพ 
ในราคาที่เป็นธรรม		

	 การส ่ ง เส ริมและสนับสนุนบุคลากรด ้ านวิทยุ
คมนาคม	โดยการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย 
ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักวิทยุสมัครเล่นได้พัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และน�าผลงานมาแสดง	 พร้อมทั้ง
สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

	 นอกจากน้ี	 ยังได ้มีส ่วนร ่วมในงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 โดยการตรวจสอบ 
เฝ้าฟัง	และแก้ไขปัญหาการรบกวนข่ายสื่อสาร	

	 ส�าหรับปี	 ๒๕๖๑	 กสทช.	 มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไป
เพื่อรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต	 โดยเฉพาะการเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ 
และการก�ากับดูแลการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารที่
มีการหลอมรวมกันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ให้มี
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

	 ผลงานความส�าเร็จต่างๆ	 ของ	 กสทช.	 ในปี	 ๒๕๖0	
และที่ผ ่านมาเกิดจากความร่วมมือและความเสียสละ 
ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ผมขอขอบคณุผูบ้รหิาร	พนกังาน	และ
ลูกจ้างส�านักงาน	 กสทช.	 รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานของ	 กสทช.	
เป็นอย่างดี	ทั้งนี	้กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	จะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต	และจะน้อมน�าพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร 
ที่พร้อมร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าความดี	 เพื่อให้
ประเทศชาติมีความมั่นคงและวัฒนาถาวรสืบไป

							พลเอก

(สุกิจ		ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท�าหน้าที่	ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
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สารเลขาธิการ กสทช. 



	 ส�านกังาน	กสทช.	ได้มกีารด�าเนนิงานและโครงการ
ต่างๆ	 ที่ส�าคัญในช่วงปี	 ๒๕๖0	 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กรตามแผนที่ได้วางเอาไว้	 รวมทั้งสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยได้ให้ความส�าคัญใน
การประสานความร่วมมือในการท�างานกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง	 ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อผลักดันงานให้ส�าเร็จลุล่วงเห็นเป็นรูปธรรม	 โดยผลงาน
ที่โดดเด่นในช่วงปี	๒๕๖0	ที่ผ่านมานั้นมีดังนี้
	 ๑.	 เร่งรัดการลงนามในสัญญาจัดท�าโครงการให้มี
สญัญาณโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็
สูงในพื้นที่ชายขอบ	 ๓,๙๒0	 หมู่บ้าน	 ซึ่งจะสามารถเปิด
บริการได้ภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๑
	 ๒.	 จัดให้มีการลงทะเบียนผู ้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ด ้วยระบบอัตลักษณ์	 โดยเริ่มต้นด�าเนินการ 
ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการทุกรายในเดือน
ธันวาคมปี	 ๒๕๖0	 และจะครอบคลุมทุกช่องทางการขาย 
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที	่๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	เป็นต้นไป
	 ๓.	 จัดท�าร่างกฎเกณฑ์และจัดการรับฟังความ 
คิดเห็นสาธารณะของการประมูลคลื่นความถ่ีในย่าน	 ๙00	
และ	๑๘00	เมกะเฮิรตซ์	ที่ก�าลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ลงในเดือนกันยายน	 ๒๕๖๑	 เพื่อปูทางไปสู่การประมูล 
ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในป	ี๒๕๖๑
	 4.	 ประกาศใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน	 ๙00	
เมกะเฮิรตซ์	 เพื่อรองรับเทคโนโลยี	 Internet	 of	 Things	
หรือ	 IoT	 เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและกระตุ้น
เศรษฐกิจ	โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖0
	 ๕.	 จัดให้มีการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นเลขหมายสวยสามครั้งในปี	๒๕๖0	สร้างรายได้เข้ารัฐ
กว่า	๑๙๕	ล้านบาท
	 ๖.	 สนับสนุนอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลให้สามารถให้
บริการได้ต่อเน่ืองและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	 กสทช. 
ในการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป	
หรือ	Must	Carry	กรณีการเผยแพร่ผ่านดาวเทียม

	 ในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
มีการเปล่ียนแปลงไม่หยุดนิ่ง	 โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่
ส่งผลให้การใช้ชีวิตของประชาชนและการประกอบธุรกิจ	
พลิกโฉมอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่จะ
รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต	 ซึ่งจะท�าให้เกิดโอกาสและความ
ท้าทายในด้านต่างๆ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ตระหนักถึงความ
จ�าเป็นในการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และ
การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ
กิจการโทรคมนาคมในยุคหลอมรวมอย่างมีประสิทธิภาพ	 
โดยมุ ่งเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม	สนบัสนุนการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช้ในการ 
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และกระจายโอกาสให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและน�าพาสังคมและประเทศ 
เข้าสูย่คุเศรษฐกจิดจิทิลัภายใต้	Thailand	4.0	อย่างรวดเรว็
	 ในนามของเลขาธิการ	 กสทช.	 ขอขอบพระคุณ 
คณะกรรมการ	 กสทช.	 ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส�านกังานด้วยดเีสมอมา	และขอขอบคณุผู้บรหิาร	พนกังาน	
และลูกจ้างของส�านักงาน	 กสทช.	 ที่ช่วยกันปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 และขอให้ช่วยกันท�าหน้าท่ี 
ต่อไปอย่างแข็งขันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

(นายฐากร		ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)



ประวัติการศึกษา

 •	วทิยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
	 	 รุ่นที่	๒0

 •	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อ 
	 	 ความมั่นคง	มหาวิทยาลัยบูรพา

 •	หลักสูตรเสนาธิการ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 •	ปริญญาบัตร	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	44

 •	ผู ้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม	 (วิศวกรรมโยธา) 
	 	 คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม

 •	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 สถาบัน 
	 	 วิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๑๕

ประสบการณ์การทำางาน

 •	ผู้บังคับกองพันทหารช่างที	่๑	รักษาพระองค์

 •	ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่	๑

 •	รองแม่ทัพภาคที	่๑

 •	ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

 •	ราชองครักษ์พิเศษ

 •	ตุลาการศาลทหารสูงสุด

 •	กรรมการก� าหนดนโยบายการจัดให ้มีบริการ 
	 	 โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม 
	 	 ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 •	กรรมการท่ีปรึกษาการด�าเนินงานบริหาร	 หลักสูตร 
	 	 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา

 •	ผูร้บัผดิชอบ	“โครงการก่อสร้างทางเข้าและทางบรกิาร 
	 	 ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ”

 •	ผูอ้�านวยการ	“โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขนุห้วย” 
	 	 จังหวัดเพชรบุรี

 •	ผู้อ�านวยการ	“โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชด�าร”ิ 
	 	 จังหวัดเพชรบุรี

 •	ผูอ้�านวยการ	“โครงการสวนป่าเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็ 
	 	 พระนางเจ้าสิริกิติ์”	จังหวัดราชบุรี

 •	ผู ้อ�านวยการ	“โครงการก่อสร้างสวนเบญจกิติ”	 
	 	 กรุงเทพมหานคร

 •	หัวหน้าคณะท�างานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและ 
	 	 ประชาสัมพันธ์	กองทัพบก

 •	หัวหน้าส�านักงานเลขาธิการกองอ�านวยการ	 รักษา 
	 	 ความมั่นคงภายใน

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการ กสทช.
ทำาหน้าที่ ประธาน กสทช.
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ประวัติการศึกษา

 •	ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรม 
	 	 ไฟฟ้าสื่อสาร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	 	 (รางวัลเหรียญทอง)
 •	ปรญิญาโท	(MSEE)	วิศวกรรมไฟฟา้สือ่สารโทรคมนาคม 
	 	 University	of	South	Florida	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	ปรญิญาเอก	(Ph.D.)	วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สารโทรคมนาคม 
	 	 University	of	South	Florida	ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา

ประสบการณ์การทำางาน

 •	วิศวกรอาวุโสโครงการสือ่สารผา่นดาวเทยีมวงโคจรต�า่	 
	 	 Global	 Star	 เมือง	 San	 Diego	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม	iPSTAR
 •	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะบริหารโครงการ	 CDMA 
	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
 •	รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ทีโอที	 
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
 •	วิศวกรศูนย์โทรคมนาคมทหาร	 กรมการสื่อสารทหาร 
	 	 กองบัญชาการกองทัพไทย
 •	ประธานคณะท�างานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
 •	อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 •	ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม่บทบริหาร 
	 	 คลื่นความถี	่และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
 •	ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม่บทกิจการ 
	 	 โทรคมนาคม
	 •	ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบ 
	 	 กจิการสือ่สารความเรว็สงูดว้ยเทคโนโลยไีรส้าย	(BWA)
 •	ประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบ 
	 	 กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่	IMT	หรือ	3G	and	beyond
 •	กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กทช.)

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

รองประธาน กสทช.

ประวัติการศึกษา

 •	ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรม 
	 	 ไฟฟ้าสือ่สาร	(เกยีรตินยิมเหรยีญทอง)	โรงเรยีนนายรอ้ย 
	 	 พระจุลจอมเกล้า	 (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่	 ๒๖, 
	 	 จปร.	รุ่นที	่๓๗)
 •	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(MS	in	EE) 
	 	 (วศิวกรรมไฟฟา้),	Georgia	Institute	of	Technology 
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(MS	in	EE)	 
	 	 (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	 George	 Washington 
	 	 University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 •	ปรญิญาเอก	วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ	(Ph.D.in	EE)	 
	 	 (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	 การศึกษาดีเยี่ยมจาก 
	 	 National	Engineering	Honor	Society	(Beta	Pi), 
	 	 Florida	Atlantic	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำางาน

 •	ผูบ้งัคบัหมวด	กองพนัทหารสือ่สารที	่๑	รกัษาพระองค ์
 •	อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
	 	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	 •	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
	 	 ระหว่างประเทศกลาง	รุ่น	๓
 •	นายทหารฝา่ยเสนาธกิาร	ประจ�ารองผู้บญัชาการทหาร 
	 	 สูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
 •	ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ๑)		ต�าแหน่งเลขานุการประธานกรรมการบริษัท	กสท 
	 	 	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ๒)		ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
	 	 	 และโครงการของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	 
	 	 	 (มหาชน)
 •	รองศาสตราจารย	์Business	School,	TUI	University	 
  International	USA	(Accredited	Internet	Distance	 
	 	 Learning	University)

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 
รองประธาน กสทช.

   1๔  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



ประวัติการศึกษา

 •	ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (ทบ.)	 โรงเรียน 
	 	 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ปี	๒๕๒๑
 •	ปริญญาโท	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	 (คณะ 
	 	 พัฒนาสังคม)	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
	 	 ป	ี๒๕๒๙
	 •	ปริญญาเอก	 สาขาวิชาสังคมวิทยา	 มหาวิทยาลัย 
	 	 บีเลเฟลด์	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 (โดยทุน 
	 	 รัฐบาลเยอรมนี	 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย	 
	 	 เยอรมัน	ปี	๒๕๓๕)

ประสบการณ์การทำางาน

 •	ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก	 กองร้อยอาวุธเบา	 กองพัน 
	 	 ทหารราบที่	 ๓	 กรมทหารราบที่	 ๑	 มหาดเล็กรักษา 
	 	 พระองค์	ปี	๒๕๒๑
 •	นักวิชาการส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์	 สถาบัน 
	 	 วิชาการทหารบกชั้นสูง	ปี	๒๕๓๖
 •	ปฏิบตัหิน้าทีค่ณะท่ีปรกึษาพเิศษ	กองอ�านวยการรกัษา 
	 	 ความมั่นคงภายใน	ระหว่างปี	๒๕40	-	๒๕44
 •	ผู้อ�านวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา	 กรมกิจการ 
	 	 พลเรือนทหาร	ปี	๒๕4๒
 •	เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภา 
	 	 ระหว่างปี	๒๕4๓	-	๒๕4๘
 •	ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ	กรมกิจการพลเรือนทหาร 
	 	 ปี	๒๕44
 •	ปฏิบัติราชการสนับสนุนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 
	 	 กระทรวงกลาโหม	ระหว่างปี	๒๕44	-	๒๕4๕
 •	ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�า 
	 	 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	ป	ี๒๕4๗
 •	หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม	ททบ.	๕	ปี	๒๕4๗

 •	ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด	ปี	๒๕4๘
 •	รองผู้อ� านวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาและ 
	 	 ประชาสมัพนัธ	์จงัหวดัชายแดนภาคใต้	สภาความมัน่คง 
	 	 แห่งชาติ	ระหว่างปี	๒๕4๘	-	๒๕4๙
 •	รายการวิทยุรักเมืองไทย	ระหว่างปี	๒๕4๙	-	๒๕๕0
 •	ท่ีปรึกษาส�านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ	ระหวา่งป ี
	 	 ๒๕4๙	-	๒๕๕๓
 •	โฆษกกระทรวงกลาโหม	ปี	๒๕๕๑
 •	อนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงใน 
	 	 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง 
	 	 เพื่อการปรองดองแห่งชาติ	 (คอป.)	 และอนุกรรมการ 
	 	 ศกึษาวจัิยในคณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หา 
	 	 ความจรงิเพือ่ความปรองดองแหง่ชาต	ิ(คปอ.)	ระหวา่ง 
	 	 ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒
 •	เลขานุการประจ�าในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ 
	 	 พิจารณาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบริหาร 
	 	 จัดการกองทัพในคณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทน 
	 	 ราษฎร	ระหว่างปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕4

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
กสทช.

   1๕   



ประวัติการศึกษา

 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	 (เศรษฐศาสตร์)	 มหาวิทยาลัย 
	 	 เชียงใหม่

 •	M.A.	 (ECONOMICS)	Middle	 Tennessee	 State	 
	 	 University,	USA

 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ. 
	 	 รุ่นที่	4๕)

 •	ประกาศนียบัตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.	รุ่น	๓๓)

 •	ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทาง 
	 	 ปกครองระดับสูง	(ปยป.	รุ่นที่	๓)

ประสบการณ์การทำางาน

 •	อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 
	 	 มหาวิทยาลัย	ปี	๒๕๑๘	-	๒๕44

 •	รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปี	 ๒๕40	 -	 
	 	 ๒๕4๓

 •	รองเลขาธกิาร	สถาบนัพระปกเกลา้	ป	ี๒๕4๓	-	๒๕4๙

 •	ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์	 ส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิปี	๒๕๕0	- 
	 	 ๒๕๕๑

 •	ผู้จัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อ 
	 	 ประโยชน์สาธารณะ	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
	 	 โทรคมนาคมแห่งชาต	ิป	ี๒๕๕๑	-	๒๕๕๓

ประวัติการศึกษา

 •	ปริญญาตรี 	 (วิศวกรรมศาสตร์ ) 	 จุฬาลงกรณ์  
	 	 มหาวิทยาลัย

 •	ปริญญาโท	(การเงิน)	Georgia	State	University,	USA

 •	ปรญิญาเอก	(การเงนิ)	University	of	Alabama,	USA

ประสบการณ์การทำางาน

 •	อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 
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	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร
ของประเทศทีร่วดเรว็		กอปรกบัการปรบัปรงุกฎหมายองค์กร 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาระดับชาติ	
กสทช.	 มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินพันธกิจและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นองค์กรชั้นน�าในการก�ากับดูแลและพัฒนากิจการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 เป็นที่ยอมรับของทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 โดยให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง
แก้ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามข้อสังเกตของ
รัฐสภาและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 รวมท้ังผลักดัน
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 โดยมีผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าป	ี๒๕๖0	ที่ส�าคัญ	ดังนี้		

 (๑) บริหารองค์กรให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  
กสทช.	 มุ่งสร้างองค์กรโปร่งใส	 มีมาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรับ
ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	โดยด�าเนนิการต่อเนือ่งจากในปี	
๒๕๕๙	ทีก่�าหนดให้ผูบ้รหิารยืน่บญัชทีรพัย์สนิไว้ทีส่�านกังาน	
กสทช.	รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
และสร้างเครือข่ายการมีส ่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติอย่างยัง่ยนื	การจัดซือ้จัดจ้าง	ใช้กรอบ
การปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัหน่วยงานของรฐั 
ทกุแห่ง	โดยการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างของส�านักงาน	กสทช. 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับป	ี๒๕๖0	มีการด�าเนินการจัดซื้อ
จดัจ้างโดยวธิพีเิศษปรบัลดลงจากปีก่อนจ�านวน	๕๕	รายการ	
นอกจากนั้น	 ยังได้เข้าร่วมการจัดทำาข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) ในโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการจัด
ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ	 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
และเป็นที่สนใจของประชาชน	 เพื่อเปิดให้ภาคประชาชน
และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสังเกตการณ์
และตรวจสอบโครงการตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอน 
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ	

 (๒) บริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 กสทช. 
ได้อนุมัติใช้งานคลื่นความถี่	๘00/๙00	 เมกะเฮิรตซ์	 และ	
400	 เมกะเฮิรตซ์	 ส�าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง	
ให้แก่กระทรวงคมนาคม	 เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล	 รวมทั้งได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารคลื่นความถี่
และปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ	 เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่
ให้มีความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปและป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 (๓) สนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพติร ด้านการสือ่สารงานพระราชพธีิฯ 
โดยได้ร่วมประชุมเตรียมการและก�ากับผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในการจัดระเบียบสายส่ือสารรอบบริเวณ 
สนามหลวง	 ในเส้นทางถนนราชด�าเนินกลางไปถึงถนน
พระสเุมร	ุ และเส้นทางส�ารอง	 ถนนดินสอ	 เพื่อรองรับงาน 
พระราชพิธีฯ	 พร้อมทั้งก�ากับดูแลการใช้ความถี่วิทยุ 
เพื่อติดต่อสื่อสารในงานพระราชพิธี	 โดยบูรณาการในการ 
จัดท�าแผนจัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่ือสารจาก	 ๑๘	
หน่วยงาน	จ�านวน	๘๗	ความถีก่�าหนดมาตรฐานและซักซ้อม
แผนปฏิบัติการ	 รวมทั้งจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อท�าการ
ตรวจสอบ	 เฝ้าฟัง	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน
ในการใช้งานเครือข่ายส่ือสาร	โดยจัดให้มรีถยนต์ตรวจสอบ 
พร้อมเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานตลอด	๒4	ชัว่โมง	รวมทัง้ประสาน
ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายสถานีฐานเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการรองรบัประชาชนทีม่าร่วมพระราชพธิฯี 
นอกจากนี้	 ได้สนับสนุนการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม	ณ	
กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ประสานงานกับข่ายสื่อสารของ
หน่วยงานต่างๆ	รวมทัง้สนบัสนนุกองทพัอากาศในการจัดท�า
แผนป้องกันเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในอากาศยาน	 ซึ่งไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	
(Drone)	 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงาน 
พระราชพิธีฯ	 เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร



 (๔) สนบัสนนุการยบัยัง้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ที่ไม่เหมาะสมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	กสทช.	ประสาน

การท�างานร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	(กระทรวง	DE)	หน่วยงานด้านความมั่นคง	ตลอดจน 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศ	 เพื่อด�าเนินการยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายใน 

ราชอาณาจักร	หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน

 (๕) นำาสายสือ่สารลงดนิ	กสทช.	สนบัสนนุนโยบาย

เปล่ียนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของ

รัฐบาล	 เพื่อรองรับการพัฒนาและความต้องการใช้งานที่

เพิ่มขึ้นในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และการเป็นมหานครแห่ง

อาเซียน	 โดยประสานความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบ

สายอากาศเป็นระบบสายใต้ดนิ	ร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง	

กรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และบริษัท 

ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

 (๖) เร่งรัดการดำาเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ในพื้นที่ชายขอบ	จ�านวน	๓,๙๒0	หมู่บ้าน	เพื่อสนับสนุน

นโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ

รัฐบาล	 ซึ่งมีกรอบงบประมาณในการด�าเนินการจ�านวน	

๑๓,๘๑๙.๖4	 ล้านบาท	นอกจากนี้	 กสทช.	 ได้ปฏิบัติตาม

มาตรา	๒4	 (4)	 ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖0	ที่ก�าหนดให้จัดสรรเงิน 

ร้อยละ	๑๕	ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถ่ีและรายได้ 

ของส�านักงาน	กสทช.	 เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	โดยได้นำาเงินรายได้  ไตรมาส ๑ - ๓ ของปี ๒๕๖๐ 

ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เป็นจำานวนทั้งสิ้น ๑,๓๗๓.๔๔ ล้านบาท

 (๗) คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้บริโภค	 กสทช. 

ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ	 โดย

มีกระบวนการท�างานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาชนให้รูเ้ท่าทนัสือ่และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี	

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 ตลอดจนการส่งเสริมให้

คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทุกปี	 เช่น	 การจัดอบรม

ใน	 ๕	 ภูมิภาค	 เพื่อเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการติดตั้ง

เสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การขออนุญาต

เปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่ 

สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ 

รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน	์

ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์	 ชุด	 “คลื่นความถี ่

ไม่เป็นภัยอย่างที่คิด”	 ซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน ์

ในช่วงวันที	่๑	กุมภาพันธ์	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๖0	และการ 

จัดอบรม	 “การสร ้างความตระหนักรู ้ ในสิทธิทาง 

การสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึง 

ระบบทวีดิีจทิลั”	ร่วมกบัสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย	

เมื่อวันที่	๒4	-	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖0	

 (๘) ยกระดับการกำากับดูแลและสร้างความมั่นใจ 

ในการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)	 กสทช. 

ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 เพื่อยกระดับ 

ความปลอดภัยในการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และ 

สนับสนุนการให้บริการโอนเงินและรับเงินแบบใหม  ่

“พร้อมเพย์”	 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 

วิชาการเพ่ือร่วมกันศึกษาแนวทางการก�ากับดูแลบริการ

ช�าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	

(Mobile	Payment)	เพือ่ตอบสนองนโยบายการสร้างระบบ

การช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	(National	e-Payment)	

ของรฐับาล	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ประชาชนและภาคธรุกจิ

ในการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	

 (๙) พฒันาระบบการรบัแจ้งเหตุช่วยเหลอืคนไทย

ในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ ผ่านเลขหมายโทรศัพท์

เบอร์เดียวทั่วโลก	 กสทช.	 ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในการจัดท�าและพัฒนา

ระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและ

การค้ามนุษย์	ผ่าน	SMS	และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียว

ทั่วโลก	หมายเลข +๖๖ ๙๙ ๑๓๐ ๑๓๐๐	 เพื่อยกระดับ

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบ

ปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ์	 และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	

   ๒๐  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



 (๑๐) พัฒนาการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์

เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ	 กสทช. 

มีนโยบายสนับสนุนการลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ด้วยระบบ

การตรวจสอบอัตลักษณ์	 ทั้งการตรวจสอบใบหน้า	 (Face	

Recognition)	หรือสแกนลายนิ้วมือ	(Finger	Print)		เพื่อ

ปกป้องผู้ใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ห้ใช้งานได้อย่างปลอดภยั	

ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงความเป็นตัวตน	 โดย

ประชาชนที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ระบบเติมเงิน	 สามารถลง

ทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์	ณ	ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ัวประเทศ	 ตั้งแต่วันท่ี	 ๑๕	 ธันวาคม	

๒๕๖0	 และส�าหรับประชาชนที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ทั้งระบบ

เติมเงินและระบบรายเดือน	 สามารถลงทะเบียนด้วยวิธ ี

อตัลกัษณ์	ณ	จุดให้บรกิารทัง้หมดทัว่ประเทศ	เช่น	Modern	

Trade	ตัวแทนจ�าหน่าย	และลูกตู้	ตั้งแต่วันที่	๑	กุมภาพันธ์	

๒๕๖๑	เป็นต้นไป	

	 	 นอกจากนี้ 	 ได ้จัดท�าแอปพลิเคชัน	 ๓	 ชั้น 

ตรวจ	แจ้ง	ลอ็ค	เพือ่ให้ประชาชนมเีครือ่งมอืในการตรวจสอบ

และปกป้องตนเองจากการถูกลักลอบน�าบัตรประชาชนไป 

ลงทะเบียนเปิดใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่	 โดย	 กสทช. 

ด�าเนินงานร่วมกับผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลและการให้

บริการประชาชนในยุคดิจิทัล

 (๑๑) จดัให้มค่ีาบริการโทรศพัท์เคลือ่นทีอ่ตัราพเิศษ

สำาหรับผู้พิการ	กสทช.	ก�ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรับ

กิจการโทรคมนาคม	ย่าน	๑๘00	เมกะเฮิรตซ์	และ	๙00	

เมกะเฮิรตซ์	ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งให้ก�าหนด

อัตราค่าบริการพิเศษส�าหรับผู้พิการ	โดยได้ลงนามข้อตกลง

ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

มนุษย	์เรื่อง	การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้พิการเพื่อ

เข้าถึงสิทธิ์บริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการ	สิทธิ์ที่ผู้พิการจะได้รับ	ได้แก่	๑)	ส่วนลดอัตรา

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลงโดยขั้นต�่าร้อยละ	 ๑0	

จากราคาแพ็กเกจปกติ	 และ	 ๒)	 ความเร็วในการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตไม่ต�่ากว่า	 ๑	 Mbps	 ตลอดการใช้งานทุก 

แพ็กเกจ		

 (๑๒) จัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)	 โดยให้ความเห็นชอบ

การจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

กองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ	 ซึ่งในปี	

๒๕๖0	 เห็นชอบการจัดสรรเงินให้กับผู้รับทุนประเภทที่	๒	

(โครงการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน)	

จ�านวน	๑0๓.๓๖0	 ล้านบาท	 และอนุมัติกรอบวงเงินการ

จัดสรรเงินกองทนุให้แก่ผู้ขอทนุประเภทที	่๑	(โครงการทีเ่กิด

จากผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน)	ประจ�าปี	๒๕๖๑	จ�านวน	

๑,๕00.00	ล้านบาท	นอกจากนี	้ได้สนบัสนนุการจดัสรรเงนิ 

ในกรอบวงเงิน	4๗4.๖๒๗	ล้านบาท	 ให้แก่กองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามมาตรา	 ๕๒	 (๕)	 ของ 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ	 ๒๕๕๓	

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	รวมถงึจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล	 รวมทั้ง

โครงการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

อย่างทั่วถึงและการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

 (๑๓) ส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

กสทช.	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการส่งเสริมการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ให้เป็นไปตามค�าสั่ง

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี	่๗๖/๒๕๕๙	ลงวนัที่ 

๒0	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง

สญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทยีม 

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประเภทความคมชัดปกติ	 ๑๖	 ช่อง

โทรทัศน์	 และผู้รับใบอนุญาตประเภทความคมชัดสูง	 ๑0	

ช่องโทรทัศน์	 กรอบวงเงินไม่เกิน	 ๖๑๖,4๖4,000	 บาท 

ต่อปี	ทัง้นี	้ในการสนบัสนนุปีแรกส่วนทีเ่หลอื	(๑	กนัยายน	– 

๑๙	ธันวาคม	๒๕๖0)	วงเงินไม่เกิน	๑๘๕,๗๘๓,๖๗๑.๒๓	

บาท	 รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่า

เช่าดาวเทียมให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 ช่อง

รายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค	

ภายในกรอบวงเงิน	 ๒๑๖	 ล้านบาท	 รวมระยะเวลา	 ๓	 ปี 

   ๒1   



นับแต่วันที่	๑0	มกราคม	๒๕๖0	ถึง	๙	มกราคม	๒๕๖๓ 

รวมทั้ ง ได ้ เ ห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำาระ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (เงินประมูล) 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	๑4	บริษัท	(๑๗	ใบอนุญาต)	
ในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่	 4	 เป็นต้นไป	 เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล		

	 	 นอกจากนี	้ได้ปรบัปรงุค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
ประกอบกิจการกระจายเสยีง	หรอืกจิการโทรทศัน์	ให้ทนัสมยั 
และสนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสม	 สอดคล้องกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยี 
โดยมีการจัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง	หรอืกจิการโทรทศัน์ 
(ฉบับที่	 ๓)	 รวมทั้งการพิจารณาก�าหนดแนวทางในการน�า 
ค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนเงินรายได้ของผู ้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 ที่ต้อง
น�าส่งเข้ากองทุน	 กทปส.	 และการลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาตรายปี	รายการพระราชพธิหีรอืรายการอนัสบืเนือ่ง 
จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	

 (๑๔) สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่
การรบัชมโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิิทลัอย่างต่อเนือ่ง 
กสทช.	ได้รบัความเหน็ชอบจากหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติให้ด�าเนินการแจกคูปองทีวีดิจิทัล	 จ�านวน	 ๒๒.๙	
ล้านฉบับ	 ภายในกรอบวงเงินจ�านวน	 ๑๕,๘0๑	 ล้านบาท	
เพือ่ให้ประชาชนน�าไปแลกรบัอปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์
ในระบบดิจิทัลได้	๓	ประเภท	ได้แก่	๑)	กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (Set	 Top	 Box)	 ๒)	
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ีสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิทัลทั้งในระบบภาคพื้นดิน	DVB-T2	และระบบดาวเทียม	
DVB-S2	 ได้ในกล่องเดียวกัน	 และ	๓)	 โทรทัศน์ท่ีสามารถ
รับสัญญาณดิจิทัลได้ในตัว	 (iDTV)	 โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม
ปี	 ๒๕๕๗	 ถึงเดือนพฤษภาคมปี	 ๒๕๕๘	 ได้ด�าเนินการ
แจกคูปองระยะที่ ๑ จำานวนทั้งสิ้น ๑๓,๕๗๑,๒๙๖ ฉบับ

และต่อมาในปี	๒๕๖0	กสทช.	ได้ด�าเนนิการแจกคปูองระยะที ่๒ 
จำานวนทั้งสิ้น ๓,๙๘๔,๖๖๒ ครัวเรือน	โดยปรับเปลี่ยนรูป
แบบการแจกคปูองให้สะดวกยิง่ขึน้ด้วยการใช้บตัรประจ�าตวั 
ประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (Smart	 card)	 ในการ 
ตรวจสอบการได้รับสิทธิ	์ ปัจจุบันมีจ�านวนประชาชนที่มาใช้
สิทธิ์ทั้งสิ้น๑	 ๑,๑4๓,๑๘๖	 ครัวเรือน	ทั้งนี้ กสทช. จะนำา
เงนิเหลอืจ่ายจากการดำาเนินโครงการทัง้สองระยะดงักล่าว 
จากกรณทีีป่ระชาชนไม่ได้นำาคปูองไปใช้สทิธิ ์โดยคาดว่าจะ
มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำาส่งเป็น
เงินรายได้แผ่นดินต่อไป

 (๑๕) กำากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัล	 กสทช.	 ได้ติดตามการแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถี่ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล	โดยได้จัดท�า 
ก�าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลให้ครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศอย่างน้อยร้อยละ	
๙๕	 ของจ�านวนครัวเรือนภายใน	 4	 ปี	 โดยผู้รับใบอนุญาต	
ต้องด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั้งสิ้นจ�านวน 
๑๖๘	สถาน	ีตามทีก่�าหนดไว้เป็นเงือ่นไขแนบท้ายใบอนญุาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทศัน์ทีใ่ช้คล่ืนความถีภ่าคพ้ืนดินในระบบดจิทิลั
ในระดับชาติ	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตเพียง	 ๑	 รายที่
ยังไม่ได้ด�าเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตาม
ก�าหนดการขยายโครงข่ายดังกล่าว

๑	ข้อมูล	ณ	วันที	่๒๕	ธันวาคม	๒๕๖0

   ๒๒  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



	 ในปี	 ๒๕๖๑	 กสทช.	 มีแผนการด�าเนินงานเพื่อ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	ดังนี้

	 ๑.	 จัดประมูลคลื่นความถี่ในย่าน	 ๙00	 และ	
๑๘00	 เมกะเฮิรตซ์ท่ีก�าลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงใน
เดือนกันยายน	 ๒๕๖๑	 โดยจะเป็นการประมูลคลื่น	 ๙00	
เมกะเฮริตซ์	จ�านวนหนึง่ใบอนญุาตขนาด	๒	x	๕	เมกะเฮริตซ์	
และ	 ๑๘00	 เมกะเฮิรตซ์	 จ�านวนสามใบอนุญาต	 ขนาด 
๒	x	๑๕	เมกะเฮิรตซ์ต่อใบ

	 ๒.	 เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบ	๓,๙๒0	หมูบ้่าน	ภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๖๑	และ 
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจ�านวน	๕๒0,000	 ครัวเรือน
มาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 ๓.	 จัดท�าหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์	 ใช้งานไม่คุ ้มค่า	 หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให ้
คุ้มค่ายิ่งขึ้น	 และให้มีการเยียวยาหน่วยงานท่ีถูกเรียกคืน 
คลื่นความถี่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

	 4.	 แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 
ท่ีประสบปัญหาอยูใ่นขณะน้ีเพ่ิมเติมอกี	หลังจากท่ีมกีารแก้ไข 
ในส่วนของการขยายเวลาการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่	
และสนับสนุนให้มีบริการทีวีดิจิทัลตามกฎ	Must	Carry

	 ๕.	 จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการ
ขายทั่วประเทศตั้งแต่วันที	่๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	เป็นต้นไป

	 ๖.	 สนบัสนนุการด�าเนนิการและก�ากบัดแูลร่วมกบั
ธนาคารแห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	และสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ในการ
ใช้งานบริการพร้อมเพย์	(	PromptPay)	ให้มคีวามปลอดภยั
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

	 ๗.	 สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้งานบริการใหม่ๆ	
ด้วยเทคโนโลยี	 Internet	 of	 Things	 หรือ	 IoT	 บนคลื่น
ความถี่ย่านต่างๆ	เช่น	๙00	เมกะเฮิรตซ์	เพื่ออ�านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ�าวัน	และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนการด�าเนินงานในปี ๒๕61

   ๒3   



ข้อมูลทั่วไป



 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือเรียกโดยย่อว่า	
“กสทช.”	ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้
เข้ารับด�ารงต�าแหน่งฯ	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕4	จ�านวน	
๑๑	ราย	ประกอบด้วย	ประธาน	กสทช.	รองประธาน	กสทช.
และกรรมการ	 กสทช.	 โดยมีภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	 และก�ากับการ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ
กิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖0	ในการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่าง
คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	
กจิการวทิยคุมนาคม	และกจิการโทรคมนาคม	และก�ากบัการ
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการ
โทรคมนาคม	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน	ทัง้ในด้านการศกึษา	วฒันธรรม	
ความมั่นคงของรัฐ	ประโยชน์สาธารณะอื่น	และการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม	การก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
การประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม	 รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่
ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม	 ตลอดจนจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด�าเนนิการสือ่มวลชนสาธารณะ	และด�าเนนิภารกจิอืน่ใด 
ตามอ�านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	
พ.ศ.	๒๕44	และฉบับที	่๒	พ.ศ.	๒๕4๙	พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	
๒๕๕๑	 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒4๙๘	 และ 
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย				

	 กสทช.	 ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕๕4	 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	
จนกระทั่งในปี	 ๒๕๖0	พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยุโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.๒๕๖0 
ได้ก�าหนดให้มี	กสทช.	จ�านวน	๗		คน	โดยได้ยกเลกิมาตรา	๓๕	
มาตรา	๓๗	มาตรา	๓๙	และมาตรา	40	แห่งพระราชบญัญตัิ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ประกอบกับ
บทเฉพาะกาล	ตามมาตรา	4๒	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญตัิ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	(ฉบับที	่๒) 
พ.ศ.	 ๒๕๖0	 ก�าหนดให้กรรมการ	 กสทช.ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
อยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญติัฉบบันี	้ใช้บงัคบัยงัคงด�ารงต�าแหน่ง 
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ	 หรือพ้นจากต�าแหน่งเพราะ 
เหตุอื่น	 ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ให้
กรรมการ	 กสทช.	 ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่	
เว้นแต่กรรมการ	 กสทช.	 เหลือไม่ถึงสี่คน	 ให้กรรมการ	
กสทช.	 ที่ เหลืออยู ่พ ้นต�าแหน่งโดยให้ถือว ่าเป ็นการ 
พ้นต�าแหน่งตามวาระ	 และในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้ง 
กรรมการ	 กสทช.	 ให้กรรมการ	 กสทช.	 ที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน ้าที่ตามที่จ�าเป ็นไปพลางก ่อน	 จนกว ่ากรรมการ	
กสทช.	 ซึ่งได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ฯ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖0	 เข้ารับหน้าที่ฯ	
และในกรณีที่ผู้พ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการ	 กสทช.	 ให้กรรมการ	 กสทช. 
ทีเ่หลอือยูเ่ลอืก	กรรมการ	กสทช.	คนหนึง่ท�าหน้าทีป่ระธาน
กรรมการ	กสทช.	ต่อไป

	 โดยเมื่อวันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖0	 ประธาน	 กสทช. 
(พลอากาศเอก	ธเรศ	ปุณศรี)	 ได้หมดวาระลงด้วยอายุครบ	
๗0	ปีบริบูรณ์	และต่อมาที่ประชุม	กสทช.	นัดพิเศษ	ครั้งที่ 
4/๒๕๖0	 เมื่อวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖0	 ได้มีมติเห็นชอบ 
เลือก	กสทช.	พลเอก	สุกจิ	ขมะสุนทร	เพือ่ท�าหน้าท่ีประธาน	
กสทช.	 ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว	 ซึ่งปัจจุบัน 
กรรมการ	กสทช.	มีองค์ประกอบดังนี้

๑.	พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร		 กรรมการ	ท�าหน้าที่	
	 	 	 ประธานกรรมการ

๒.	พันเอก	นที	ศุกลรัตน์	 รองประธานกรรมการ		

๓.	พนัเอก	เศรษฐพงค์		มะลสิวุรรณ	 รองประธานกรรมการ

4.	พลโท	พีระพงษ	์มานะกิจ	 กรรมการ

๕.	นายประเสริฐ	ศีลพิพัฒน์	 กรรมการ

๖.	นายธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท์	 กรรมการ

๗.	นายประวิทย	์ลี่สถาพรวงศา	 กรรมการ

กสทช. และส�านักงาน กสทช.



 สำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือเรียกโดยย่อว่า	
“ส�านักงาน	 กสทช.”	 เป็นนิติบุคคล	 มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 ไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย	 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 โดยมีเลขาธิการ	 กสทช.	
คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส�านักงาน	 กสทช. 
ขึ้นตรงต่อประธาน	กสทช.	และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน 
และลูกจ้างของส�านักงาน	กสทช.	

	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงาน
ธรุการของ	กสทช.	โดยมอี�านาจหน้าที	่๒	ในการรบัและจ่ายเงนิ
รายได้ของส�านักงาน	กสทช.	การจัดท�างบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีของส�านักงาน	 การตรวจสอบและติดตามการใช้ 
คลื่นความถี่	การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการ
โทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม	เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ	 กสทช.	 เพื่อพิจารณาตาม 
หลักเกณฑ์ที่	 กสทช.	 ก�าหนด	 รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามที่	กสทช.	มอบหมาย

	 รายได้ของส�านักงาน	 กสทช.๓	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการตามมาตรา	4๒	วรรคสอง	และมาตรา	4๕ 
วรรคสาม	รายได้หรอืผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนนิงาน 
ตามอ�านาจหน้าที่ของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.รายได้ 
จากทรัพย์สินของส�านักงาน	 กสทช.	 เงินและทรัพย์สินที่ม ี
ผูบ้รจิาคให้แก่ส�านกังาน	กสทช.	ตามระเบยีบท่ี	กสทช.ก�าหนด 
เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานของส�านกังาน	กสทช.	และเงนิอดุหนนุ 
ทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรให้	โดยทีร่ายได้ทีไ่ด้รบัจากค่าธรรมเนยีม 
ใบอนุญาตฯ	 หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงาน 
อื่นใดของส�านักงาน	 กสทช.	 เมื่อได้หักรายจ่ายส�าหรับ
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน	 กสทช. 

ค่าภาระต่างๆ	 ที่จ�าเป็น	 เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุน
ตามมาตรา	 ๕๒	 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	และกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว	 เหลือเท่าใดให้ 
น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ในกรณรีายได้ของส�านกังาน	กสทช.	
มีจ�านวนไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพของส�านักงาน	กสทช.	รวมทั้งค่าภาระต่างๆ	
ทีจ่�าเป็นและไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอืน่ได้	รัฐพงึจดัสรร 
งบประมาณแผ่นดินให้แก่ส�านักงาน	 กสทช.	 เท่าจ�านวน 
ที่จ�าเป็น

	 ส�านักงาน	 กสทช.	 มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ตามมาตรา	 ๕๒ 
แห่งพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่		พ.ศ.	๒๕๕๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖0	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 
อย่างทั่วถึง	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
ส่ือสาร	การวจัิย	และพฒันาในกจิการฯ	ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การพัฒนาบุคลากรในด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการ
โทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ตลอดจนการด�าเนินการขององค์กรซึ่งท�าหน้าที่จัดท�า
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	
โดยจัดสรรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค  ์
การสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาต
ไปเพ่ือน�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน	 ชดใช	้
หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่	ทั้งนี้	 เพื่อ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่

๒	และอ�านาจหน้าที่อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	๕๗	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 ๒) 
	 พ.ศ.	๒๕๖0
๓	มาตรา	๖๕	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖0

   ๒6  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



ก้าวไกลสู่สากล
(Navigating to International)

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Building Innovation)

ทำางานเป็นทีม และโปร่งใส
(Teamwork & Transparency)

เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
(Consistent Professionalism)

N

B

T

C

เป็นองค์กรชั้นนำ�ในระดับอ�เซียนในก�รกำ�กับดูแลและ
พัฒน�กิจก�รสื่อส�รเพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย�่งยั่งยืน

สนับสนุน กสทช. ในก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่ ก�รอนุญ�ต 
และก�รกำ�กับก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�ร
โทรทัศน์ กิจก�รวิทยุคมน�คม และกิจก�รโทรคมน�คม 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ โปร่งใส และเป็นท่ียอมรับในระดับ
อ�เซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	กสทช.	ได้ก�าหนดไว้	4	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

ค่านิยมหลัก
Core Value

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

บรหิารการจดัสรรคลืน่ความถ่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้มครอง 
ผู้บริโภค	ส่งเสริมความเท่าเทียม 
เปน็ธรรมในโครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านการสื่อสารและโอกาส
ทางดิจิทัล

( To 	 Manage 	 Spec t r um 
A l l o c a t i on 	 E f fi c i e n t l y ,		
Consumer	Protection,	Create	
Equality	 in	 Communication	
infrastructure	 Access	 and	
Digital	Opportunity)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่าง
เป็นธรรม	 บริหารทรัพยากร
ด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
พัฒนาประเทศสู่ชุมชนดิจิทัล

(To	 Develop	 Competition, 
Fairness	 and	 Efficiency	 in	
Communication	 Resource	
M a n a g em e n t 	 t o w a r d	

Thailand’s	Digital	Community)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม

(To	 Support	 and	 Promote	
Innovation	and	Networking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

สร้างความเข้มแข็งทางการ
บริหาร	ตามหลักธรรมาภิบาล

(To	Strengthen	Administration 
in	Line	with	Good	Corporate	
Governance)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กสทช.

   ๒๗   



ผู้บริหารระดับสูง สำานักงาน กสทช.

	 ๑.	นายฐากร		ตัณฑสิทธิ์	 เลขาธิการ	กสทช.

	 ๒.	นายไตรรัตน์		วิริยะศิริกุล	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 	 	 สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
	 ๓.	พลอากาศตร	ีดร.ธนพันธุ์		หร่ายเจริญ	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 	 	 สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
	 ๔.	นายก่อกิจ		ด่านชัยวิจิตร	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 	 	 สายงานกิจการโทรคมนาคม
	 ๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภักดี		มะนะเวศ	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 	 	 สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
	 ๖.	นายพากเพียร		สุนทรสิต	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	

๑ ๓ ๔ ๖๕ ๒



ต�าแหน่งบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง	(รองเลขาธิการ)	 4	 คน
ผู้บริหารระดับกลาง	(ผู้อ�านวยการส�านัก)	 ๓๕	 คน
ผู้บริหารระดับต้น	(ผู้อ�านวยการส่วน)	 ๑๑0	 คน

ต�าแหน่งวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ช�านาญการ	 ๘	 คน

ต�าแหน่งปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง	 4๖๖	 คน
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง	 ๓๙๓	 คน
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น	 ๑4๙	 คน
ลูกจ้าง	 4๘	 คน

ผู้ปฏิบัติงานประจ�า	กสทช.

ที่ปรึกษา	 ๑๗	 คน
เลขานุการ	 ๗	 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ	 ๑0	 คน
ผู้ปฏิบัติงาน	 ๒๗	 คน
พนักงานขับรถยนต์	 ๕	 คน

ในปี	๒๕๖0	ส�านักงาน	กสทช.	มีอัตราก�าลังทั้งสิ้น	๑,๒๗๙	คน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหต	ุ:	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖0

ต�าแหน่ง
บริหาร

ต�าแหน่ง
วิชาการ

ต�าแหน่ง
ปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ�า	กสทช.
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๖00

400
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๑,0๕๖
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อัตราก�าลังของส�านักงาน กสทช.

   ๒9   



ส�านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง

ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์

ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่ายสิ่งอ�านวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม

ส�านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์

ส�านักก�ากับการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักส่งเสริมการแข่งขัน
และก�ากับดูแลกันเอง

ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

ส�านักก�ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักอ�านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล

ส�านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์

ส�านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม

ส�านักประธานกรรมการ
และการประชุม

ส�านักเลขาธิการ

ส�านักสื่อสารองค์กร

ส�านักงานกองทุนวิจัย
และพัฒนา

ส่วนงานสนับสนุน
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนงานสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน

สายงาน
กิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (สท.)

โครงสร้าง
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ส�านักยุทธศาสตร์
และการงบประมาณ

ส�านักทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารคดีและนิติการ

ส�านักการพัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน

ส�านักการคลัง

ส�านักการต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
และวิชาการ

สายงาน
ยุทธศาสตร์

และกิจการองค์กร (ยก.)

สายงาน
บริหารองค์กร (บก.)



สำ�นักก�รอนุญ�ต
ประกอบกิจก�รโทรคมน�คม ๑

สำ�นักก�รอนุญ�ต
ประกอบกิจก�รโทรคมน�คม ๒

สำ�นักกำ�กับดูแล
กิจก�รโทรคมน�คม 

สำ�นักก�รอนุญ�ตและกำ�กับ
วิทยุคมน�คม

สำ�นักบริก�รโทรคมน�คมโดยทั่วถึง
และเพื่อสังคม

สำ�นักโครงข�่ยพื้นฐ�นก�รใช้
และเชื่อมต่อโครงข�่ย

สำ�นักพัฒน�บุคล�กรในกิจก�ร
โทรคมน�คม

สำ�นักกฎหม�ยโทรคมน�คม 

สำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�น
กิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�ร
ทรัพย�กรโทรคมน�คม

สำ�นักค�่ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�ร
ในกิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยี
โทรคมน�คม

สำ�นักบริห�รและจัดก�ร
เลขหม�ยโทรคมน�คม

สำ�นักขับเคลื่อนภ�รกิจพิเศษ

สำ�นักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักกรรมก�รกิจก�ร
โทรคมน�คมและก�รประชุม

สำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�น
บริห�รคลื่นคว�มถี่และภูมิภ�ค

สำ�นักบริห�รคลื่นคว�มถี่

สำ�นักแผนและวิศวกรรม
ก�รตรวจสอบ

สำ�นักบริห�รข้อมูลกล�ง

สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๑

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๒

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๓

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๔

ส�ยง�น
กิจก�รโทรคมน�คม (ทค.)

ส�ยง�นบริห�รคลื่นคว�มถี่
และภูมิภ�ค (ภค.)

กสท. กทค.

ประธ�น
กสทช.

เลข�ธิก�ร
กสทช.



เลขาธิการ กสทช.
นายฐากร	ตัณฑสิทธิ์
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๕๕๑,	๑๕๕๖	
โทรสาร	0	๒๒๗๑	4๓๗๖

รองเลขาธกิาร กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกจิการองค์กร
นายไตรรัตน์	วิริยะศิริกุล
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๖๓๕,	๑๖4๙	
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๑๓๘

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี	มะนะเวศ
โทรศัพท	์0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๕0๙0,	๕0๙๓

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
นายพากเพียร	สุนทรสิต
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๙0๑,	๑๙0๒	
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๑4๕

สายงานบริหารองค์กร
ผู้อ�านวยการส�านักประธานกรรมการและการประชุม
นายเฉลิมชัย	ก๊กเกียรติกุล
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๒000
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๒๒๕

ผู้อ�านวยการส�านักเลขาธิการ	
นางสุวรรนีย	์เจียรานุชาติ
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๒๑00	
โทรสาร	0	๒๖๑๖	๗๖๒๒

ผู้อ�านวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	
นายสมภพ	รัตนาธรรมวัฒน์
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๒400

สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
นางยุพา	ทรัพย์ยิ่ง
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๓000

ผู้อ�านวยการส�านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน	
นายฉันทพัทธ์	ข�าโคกกรวด
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๓๓๓๓

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารคดีและนิติการ	
นางดวงเดือน	เสวตสมบูรณ์
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๓๒๒๒	
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๒๓๑

ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ	
นางสาวอรดา	เทพยายน	(รักษาการ)
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๒0๓๓

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
นายก่อกิจ	ด่านชัยวิจิตร
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๖๙4,	๑๖๙๘
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๑๓๙	

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค 
พลอากาศตร	ีธนพันธุ	์หร่ายเจริญ
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๗00,	๑๗0๒
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๑4๒

ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร
นายวรพงษ์	นิภากรพันธ	์(รักษาการ)
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๒๒๙๙	
โทรสาร	0	๒๒๙0	๕๒40

ผู้จัดการส�านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา	
นายนิพนธ	์จงวิชิต	(รักษาการ)
โทรศัพท์	0	๒๕๕4	๘๑0๗	ต่อ	๒๓0๙	
โทรสาร	0	๒๕๕4	๘๑00

ผู้อ�านวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน	
นายจักริน	อุทัยสาง
โทรศัพท์	0	๒๕๕4	๘๒0๒	ต่อ	๖๗0๙

ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล	
นางสาวอัจฉรา	ปัณยวณิช
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๓๑๑๑

ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง
นายสมสกุล	ชัยกาญจนาศักดิ์
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๓400

ผู้อ�านวยการส�านักการต่างประเทศ	
นายนทชาติ	จินตกานนท์	(รักษาการ)
โทรศัพท์	0	๒๖๗0	๘๘๘๘	ต่อ	๑๙๙๙,	๓๕00

คณะผู้บริหาร ส�านักงาน กสทช.



ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์ 
และก�รประชุม 
พันตรี โกเมธ ประทีปทอง 
โทรศัพท์ 0 2271 7660, 0 2670 8888 ต่อ 5800

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง 
น�งส�วมณีรัตน์ กำ�จรกิจก�ร
โทรศัพท์ 0 2271 7625, 0 2670 8888 ต่อ 5235 
โทรส�ร 0 2278 5202

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรทัศน์ 
น�งส�วมณีรัตน์ กำ�จรกิจก�ร (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2271 7625, 0 2670 8888 ต่อ 5235 
โทรส�ร 0 2278 5202

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รโครงข่�ยสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวก และเครื่องวิทยุคมน�คม
น�งส�วมณีรัตน์ กำ�จรกิจก�ร (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2271 7625, 0 2670 8888 ต่อ 5235 
โทรส�ร 0 2278 5202

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ยกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์
น�ยสมบัติ ลีล�พตะ 
โทรศัพท์ 0 2271 7639, 0 2670 8888 ต่อ 5450

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกำ�กับก�รใช้คล่ืนคว�มถ่ีในกิจก�รกระจ�ยเสียง
และโทรทัศน์
น�ยพงษ์ศักดิ์ ทรัพย�คม
โทรศัพท์ 0 2271 7657, 0 2670 8888 ต่อ 5789 
โทรส�ร 0 2278 5203

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมก�รแข่งขันและกำ�กับดูแลกันเอง 
น�งรมิด� จรินทิพย์พิทักษ์
โทรศัพท์ 0 2271 7686, 0 2670 8888 ต่อ 5600

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกักำ�กบัผงัและเนือ้ห�ร�ยก�ร และพฒัน�ผูป้ระก�ศ
ในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์
น�ยภูมิภัส พลก�ร (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2290 7600, 0 2670 8888 ต่อ 5595

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รข้อมูลกล�ง 
น�ยม�โนชญ์ จ�รุสมบัติ 
โทรศัพท์ 0 2271 0151, 0 2670 8888 ต่อ 4300
โทรส�ร 0 2271 3516

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�นกิจก�รกระจ�ยเสียงและ
โทรทัศน์
น�งส�วกอกนก กิจบ�ลจ่�ย
โทรศัพท์ 0 2271 7663, 02-670 8888 ต่อ 5850

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์
น�ยพสุ ศรีหิรัญ 
โทรศัพท์ 0 2271 7629, 02-271 7600 ต่อ 5250

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�ร
กระจ�ยเสียงและโทรทัศน์
น�ยกีรติ อ�ภ�พันธุ์
โทรศัพท์ 0 2271 7656, 0 2670 8888 ต่อ 5676 
โทรส�ร 0 2278 5492

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจ�ยเสียงและ
โทรทัศน์ 
น�งปริต� วงศ์ชุติน�ท
โทรศัพท์ 0 2271 7635, 0 2670 8888 ต่อ 5300 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักรบัรองม�ตรฐ�นวิศวกรรมในกจิก�รกระจ�ยเสียง
และโทรทัศน์
น�ยทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
โทรศัพท์ 0 2271 7637, 0 2670 8888 ต่อ 5448

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและ
โทรทัศน์
น�งรมิด� จรินทิพย์พิทักษ์ (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2271 7686, 0 2670 8888 ต่อ 5600

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกิจก�รโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
น�ยสมบัติ ลีล�พตะ (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 719

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�องค์กรวิช�ชีพและส่งเสริมก�รบริก�ร
อย่�งทั่วถึง
น�ยกีรติ อ�ภ�พันธุ์ (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2271 7656, 0 2670 8888 ต่อ 5676 
โทรส�ร 0 2278 5492

สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รคลื่นคว�มถี่
น�ยเสน่ห์ ส�ยวงศ์ 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4100
โทรส�ร 0 2271 3518
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ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
น�ยเนติพงษ์ ตลับน�ค 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4444 
โทรส�ร 0 2272 6938

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักแผนและวิศวกรรมก�รตรวจสอบ 
น�งพุธช�ด แมนมนตรี (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 1708, 4200

ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำน กสทช. ภำค 1 
น�ยพงษ์พัฒน์ พ�ห�รเหล� (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2271 0151, 0 2670 8888 ต่อ 4088

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 1 กรุงเทพมห�นคร 
น�ยสัญญ� กระจ�่งศรี
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4705

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 15 สุพรรณบุรี 
น�ยพิภพ รอดผดุง
โทรศัพท์ 0 2575 4118-20, 0 2670 8888 ต่อ 4501 
โทรส�ร 0 2950 5876

ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำน กสทช. ภำค 2
น�ยอัศวิน มุงคุณคำ�ช�ว
โทรศัพท์ 0 4320 2601-4, 0 2670 8888 ต่อ 4625
โทรส�ร 0 4320 2600

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 2 อุบลร�ชธ�นี  
น�ยสมคิด กมลภ�กรณ์       
โทรศัพท์ 0 4531 1470-3, 0 2670 8888 ต่อ 4645
โทรส�ร 0 4531 4024

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 7 นครร�ชสีม� 
น�ยมงคล ฉัตรเวทิน
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4671
โทรส�ร 0 4496 9568 ต่อ 444

ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำน กสทช. ภำค 3
น�ยฉล�ด อ�ส�ยุทธ์             
โทรศัพท์ 0 5431 2205, 0 2670 8888 ต่อ 4750   
โทรส�ร 0 5431 3923

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 3 ลำ�ป�ง 
น�ยนเรศร์ ภ�ชนะพรรณ์ (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4758
โทรส�ร 0 5431 3923

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 10 พิษณุโลก  
น�ยเสน่ห์ สวนเศรษฐ               
โทรศพัท์ 0 5524 5151-2 ต่อ 111, 02-670 8888 ต่อ 4812
โทรส�ร 0 5524 5150

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รคลื่นคว�มถี่
และภูมิภ�ค 
น�ยพงษ์พัฒน์ พ�ห�รเหล�
โทรศัพท์ 0 2271 0151, 0 2670 8888 ต่อ 4088

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 5 จันทบุรี 
น�ยอนิรุท เสวก�นันท์
โทรศัพท์ 0 3938 9438, 0 2670 8888 ต่อ 4555
โทรส�ร 0 3938 9437

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 16 ปร�จีนบุรี
น�ยเจษฎ� สุขนิยม            
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4520

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 6 ขอนแก่น 
น�ยประเวช  จันทร์ฉ�ย (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 4320 2601-4, 0 2670 8888 ต่อ 4628
โทรส�ร 0 4320 2600 

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 8 อุดรธ�นี 
น�ยศักดิ์ศรี ว่องไว
โทรศัพท์ 0 4222 3657, 0 2670 8888 ต่อ 4700
โทรส�ร 0 4224 2047

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 9 เชียงใหม่
น�ยมนต์ชัย ณ ลำ�พูน
โทรศัพท์ 0 5380 5904-5, 0 2670 8888 ต่อ 4789
โทรส�ร 0 5327 4670

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 17 เชียงร�ย 
น�ยกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด     
โทรศัพท์ 0 5317 7400, 0 2670 8888 ต่อ 4848 
โทรส�ร 0 5317 7399
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ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำน กสทช. ภำค 4
น�ยสุธีระ พึ่งธรรม (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 3100
โทรส�ร 0 2278 3283

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 4 สงขล�  
น�ยสมคิด น�คะพิสุทธิ์   
โทรศัพท์ 0 7425 1901-4, 0 2670 8888 ต่อ 4900
โทรส�ร 0 7425 1091

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 12 นครศรีธรรมร�ช 
น�ยช�ญณรงค์ แพรกป�น
โทรศัพท์ 0 7576 4190-1, 0 2670 8888 ต่อ 4949  
โทรส�ร 0 7576 4190

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 14 ชุมพร 
น�ยสุนไชย จิระกร
โทรศัพท์ 0 7759 8597-8, 0 2670 8888 ต่อ 4988
โทรส�ร 0 7759 8598

สายงานกิจการโทรคมนาคม
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�นกิจก�รโทรคมน�คม
พันเอก วีรช�ติ ศรีกังว�ล (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7259

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม
น�ยสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6199

ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�ร
โทรคมน�คม
น�งส�วสุภัทร� กฤตย�บ�ล
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6298

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยีโทรคมน�คม 
น�ยเสน่ห์ ส�ยวงศ์ (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 4100
โทรส�ร 0 2271 3518

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและจัดก�รเลขหม�ยโทรคมน�คม 
น�งส�วจิตสถ� ศรีประเสริฐสุข 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6499

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักขับเคลื่อนภ�รกิจพิเศษ 
น�งส�วอรวรี เจริญพร (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 1694

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจก�ร
โทรคมน�คม
น�ยชุติเดช บุญโกสุมภ์ 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6699

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโครงข่�ยพื้นฐ�น ก�รใช้และเชื่อมต่อโครงข่�ย 
น�งนุสร� หน�แน่น 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7658

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 11 ภูเก็ต   
น�ยวรรณะ เศรษฐพงศ์            
โทรศัพท์ 0 7632 1961-3, 0 2670 8888 ต่อ 4919 
โทรส�ร 0 7632 1522

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�น กสทช. เขต 13 สุร�ษฎร์ธ�นี 
น�ยสุทิน ทองม�ก (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 7782 1444, 0 2670 8888 ต่อ 4955
โทรส�ร 0 7782 1444  

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คม และก�รประชุม
พันเอก สมม�ส สำ�ร�ญรัตน์
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6799 
โทรส�ร 0 2271 4637

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คม 1 
น�ยจ�ตุรนต์ โชคสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7099

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คม 2 
น�งส�วพูลศิริ นิลกิจศร�นนท์
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7199

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ยโทรคมน�คม 
น�งสุพินญ� จำ�ปี
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7299 
โทรส�ร 0 2278 3355

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม 
น�ยพิชัย สุวรรณกิจบริห�ร 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7399

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รอนุญ�ตและกำ�กับวิทยุคมน�คม 
น�ยสมศักดิ์ สิริพัฒน�กุล 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7499

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริก�รโทรคมน�คมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม 
น�ยวเรศ บวรสิน 
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7599

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�บุคล�กรในกิจก�รโทรคมน�คม 
น�ยสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (รักษ�ก�ร)
โทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 6199
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ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ
กสทช. ประจ�าปี ๒๕6๐



	 กสทช.	 มุ่งมั่นด�าเนินภารกิจในการก�ากับดูแลภายใต้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทแวดล้อมโดยเฉพาะ 
ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อพฤติกรรมการบริโภค/การใช้ชีวิตของประชาชนและการประกอบธุรกิจ	 รวมถึง 
ความคาดหวงัของผูเ้กีย่วข้องต่อบทบาทของ	กสทช.	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศอย่างต่อเนือ่ง	กสทช.	ได้ด�าเนนิการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามข้อสังเกตของรัฐสภาและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสร้างองค์กรโปร่งใส 
และเพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ได้ด�าเนนิการและเตรียมการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 อาทิ	 การอนุมัติการใช้งานคลื่นความถี่ส�าหรับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงให้แก่กระทรวงคมนาคม	 การเร่งรัดด�าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละบรกิารอนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	 การยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	การสนบัสนนุและผลกัดนัช่วยเหลอืผูป้ระกอบกจิการ
ทีวีดจิทิลั	 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลและคุ้มครองผู้บริโภค	
เช่น	 ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้งานระบบพร้อมเพย์	 ร่วมมือ
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน 
ท่ีประสบปัญหาสังคม	 ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่เกินจริงหรือผิดกฎหมาย	 นอกจากนั้นได้ด�าเนินการน�าสายสื่อสารลงดินและจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อรองรับปริมาณ 
ความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามแผนที่วางไว้	 โดยในปี	 ๒๕๖0 
มีผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังต่อไปนี้

 ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารองค์กร

 การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

สร้างองค์กรโปร่งใส	 โดยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริหาร	

พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงาน	 กสทช.	 ปฏิบัติหน้าที่ 

บนหลกัจรยิธรรม	คณุธรรม	และมธีรรมาภิบาล	และได้แต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการคุณธรรมของส�านักงาน	 กสทช.	 ขึ้นเพื่อ

จัดท�าร่างแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมของส�านกังาน	กสทช.	

พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท�างานส่งเสริมธรรมาภิบาล	 และ

ก�าหนดนโยบายภายในองค์กรให้มีกระบวนการด�าเนินงาน 

ทีโ่ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	นอกจากนีย้งัด�าเนินการ 

ต่อเนื่องจากในปี	 ๒๕๕๙	 ซึ่งส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	เพือ่เป็นองค์กร 

ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ 
กสทช. ประจ�าปี ๒๕6๐

แห่งความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างทีด่	ีโดยก�าหนดนโยบาย
ให้ผู้บริหารยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้ที่ส�านักงาน	กสทช.	ส�าหรับ
ในปี	 ๒๕๖0	 ได้ร่วมกับ	ป.ป.ช.	 จัดการประชุมเสวนาเรื่อง 
“เครือข่ายสื่อสารต้านทุจริต”	 เพื่อเป็นการพัฒนาความ 
ร่วมมือและสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติอย่างยัง่ยนืขึน้ใน	4	ภมูภิาคทัว่ประเทศ	

 การจดัซือ้จดัจ้าง	โดยอาศยักรอบการปฏบิติังานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง	 เพื่อท�าให ้
เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม	การด�าเนินการจดัซือ้จดัจ้างของส�านกังาน	กสทช. 
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง



พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ	 ๒๕๕๓	
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ	 รวมถงึจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่ช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล	 ได้แก ่
๑)	สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิาร
เป็นการท่ัวไปผ่านดาวเทียมให้แก่ผู้รับใบอนุญาต	กรอบวงเงนิ
ไม่เกิน	๖๑๖,4๖4,000	บาทต่อปี	ทัง้นี	้ในการสนบัสนนุปีแรก 
ส่วนทีเ่หลอื	(๑	กนัยายน	-	๑๙	ธนัวาคม	๒๕๖0)	วงเงินไม่เกิน 
๑๘๕,๗๘๓,๖๗๑.๒๓	 บาท	 ๒)	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะ 
ในส่วนของค่าเช่าดาวเทียมให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
กองทัพบก	 ช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี
โกลบอลเน็ตเวิร์ค	 ภายในกรอบวงเงิน	 ๒๑๖	 ล้านบาท 
รวมระยะเวลา	๓	ปี	นับแต่วันที่	๑0	มกราคม	๒๕๖0	ถึง 
๙	มกราคม	๒๕๖๓	อีกทั้งได้จัดสรรเงินสนับสนุนการด�าเนิน
โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการ
อนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงในพ้ืนทีช่ายขอบ	(Zone	C+)	ภายใต้ 
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม	 กรอบวงเงิน	 ๑๓,๙๘๙.๖๙	 ล้านบาท	
และสนับสนุนการด�าเนินโครงการสนับสนุนประชาชน 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลเพิ่มเติม	

 การดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	 โดยสนับสนุน
ให้ส�านักงาน	 กสทช.	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านสังคม	 เช่น 
ในช่วงต้นปี	๒๕๖0	ประเทศไทยประสบสถานการณ์ภัยพบิตัิ
น�้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ประสานการ
ท�างานร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นและส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่น�้าท่วม
และบริเวณใกล้เคียง	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยท�าการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโครงข่ายหรือสัญญาณการสื่อสาร
ขดัข้อง	สนบัสนนุอปุกรณ์ส่ือสารส�าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏบัิตงิาน 
จัดส ่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณ	 WiFi 
ในพืน้ทีอ่บัสญัญาณเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีให้
สามารถตดิต่อสือ่สารปฏบิตังิานได้รวดเรว็ทนัต่อสถานการณ์ 
รวมทัง้ได้ประสานการท�างานกบัโอเปอเรเตอร์ทกุค่ายในการ 
ซ่อมแซมระบบสัญญาณการส่ือสารเพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่
ประสบภัยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ส�านักงาน	กสทช.	เขตที่ตั้งอยู่ใน 
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 สงขลา	 ระนอง	 ชุมพร	 และ
ภูเก็ต	 ยังได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงส�าหรับผู้ประสบภัยในกรณี
ที่จังหวัดเหล่านั้นมีการร้องขอ	

	 โดยในปี	๒๕๖0	ส�านกังาน	 กสทช.	 ด�าเนนิการจัดซื้อ 
จดัจ้างโดยวธิพีเิศษปรบัลดลงจากปีก่อนจ�านวน	๕๕	รายการ 
คงเหลอืเพยีงการจดัจ้างวธิพีเิศษเฉพาะกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็น 
เร่งด่วนทีม่อิาจหลกีเล่ียงได้เท่าน้ัน	 นอกจากนัน้	 กสทช.	 ได้
เข้าร่วมการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม	 (Integrity	 Pact)	 ใน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ	 ซึ่งคัดเลือกโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบ	 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชน	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบ
โครงการตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอนจนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการ	

 การบริหารงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๐	 ของ
ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้มีการจัดท�างบประมาณแบบเกินดุล	
โดยมีรายรับที่จัดเก็บได้จ�านวน	 ๑0,๓๙๑.๗๕0	 ล้านบาท	
และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี๒๕๖0	จ�านวนทั้งสิ้น	
๕,4๘๕.๓0๓	 ล้านบาท	 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 
การด�าเนนิงานของส�านกังานฯ	จ�านวน	4,๓๒๕.๑4๑	ล้านบาท 
และได ้น�าส ่งเข ้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต	ิตามมาตรา	๒4	(4)	แห่งพระราชบญัญตัิ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖0	
จ�านวน	 ๑,๕๕๘.๗๖๓	 ล้านบาทแล้ว	 คาดว่าส�านักงานฯ 
จะมีเงินน�าส ่งเข ้าเป ็นรายได้รัฐอีกเป ็นจ�านวนทั้ง ส้ิน 
4,๕0๗.๘4๗	ล้านบาท

 การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)	 โดยให้ความเห็นชอบ
การจัดสรรเงินกองทุนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
กองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ	 ซึ่งในปี	
๒๕๖0	 เห็นชอบการจัดสรรเงินให้กับผู้รับทุนประเภทที่	 ๒	
(โครงการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน)	
จ�านวน	๑0๓.๓๖0	 ล้านบาท	 และอนุมัติกรอบวงเงินการ
จัดสรรเงินกองทุนให้แก่ผู้ขอทุนประเภทท่ี	 ๑	 (โครงการที่ 
เกิดจากผู ้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน)	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	
จ�านวน	๑,๕00.00	ล้านบาท	นอกจากนี้	ได้สนับสนุนการ
จดัสรรเงนิในกรอบวงเงนิ	4๗4.๖๒๗	ล้านบาท	ให้แก่กองทนุ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามมาตรา	๕๒	(๕)	ของ 
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 ด้านการบริหารคลื่นความถี่

 ในป	ี๒๕๖0	กสทช.	ได้ด�าเนินการบริหารคลื่นความถี่
ที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ๑. อนุมติัใช้งานคลืน่ความถี ่๘๐๐/๙๐๐ เมกะเฮริตซ์ 
และ ๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ สำาหรับระบบคมนาคมขนส่งทาง
ราง ให้แก่กระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน
ของรฐับาลด้วย	กสทช.	มุง่มัน่ในการบรหิารคลืน่ความถีใ่ห้มี
ประสทิธิภาพคุ้มค่าและค�านงึถงึการใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถงึ
และสนบัสนนุการพฒันาประเทศตามเป้าหมายแนวทางการ
พัฒนาในระยะยาวของรัฐบาล	 จึงเห็นชอบแนวทางการใช้
คลืน่ความถีส่�าหรับกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล	(IMT)	
และระบบคมนาคมขนส่งทางราง	 ย่านความถี่	 ๘00/๙00	
เมกะเฮิรตซ์	 และแนวทางการใช้คลื่นความถี่ส�าหรับระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง	ย่านความถี	่400	เมกะเฮริตซ์	ให้แก่
กระทรวงคมนาคม	โดยมิได้คิดมูลค่าคลื่นดังกล่าวเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานของรัฐ	 โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตว่าหากไม่มี
การลงนามในสัญญาเพื่อด�าเนินการระบบอาณัติสัญญาณ
ส�าหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางซึ่งใช้งานคลื่นความถี ่
ดังกล่าวภายในปี	๒๕๖๓	ให้การส�ารองคลื่นความถี่ดังกล่าว
ข้างต้นเป็นอันสิ้นผล

 ๒.  กำาหนดนโยบายและจัดทำาแผนบริหารคลื่น
ความถี่ ให ้มีความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปและป้องกันการรบกวนการ
ใช้คลื่นความถี่ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้	 ในปี	 ๒๕๖0	 กสทช.	
ได้ด�าเนินการจัดท�าประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่	ฉบับที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖0)	ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่๖	กันยายน	๒๕๖0	และให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖0	เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับวิทยุ	 (Radio	Regulations)	 โดยในภาคผนวก
และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ที่ก�าหนด 
ให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 กิจการ
โทรคมนาคม	และกิจการอื่นของตารางก�าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖0)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี	่ฉบับที	่๓	(พ.ศ.	๒๕๖0)	ได้เพิ่มคลื่น
ความถีย่่าน	๑๕00	เมกะเฮริตซ์	ส�าหรบักจิการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล	(IMT)	นอกจากนี้	กสทช.	ตระหนักถึงความ
ส�าคัญจ�าเป็นในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อ
ปรมิาณความต้องการใช้งานคลืน่ความถ่ีส�าหรบัประเทศไทย
ในอนาคต	ดังนั้น	เพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์การจัดหา 

คลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ	 ทันกาล	 และ
สอดคล้องกับการใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล	จึงได้เตรียม
การด�าเนินการโครงการศึกษาความต้องการใช้งานคล่ืน
ความถีส่�าหรับประเทศไทย	ให้มคีลืน่ความถีเ่พยีงพอและทนั
ต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	กิจการวิทยุคมนาคม	
และกจิการอืน่	โดยค�านึงถงึการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และความสอดคล้องกับการใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล 
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนการด�าเนินงาน	เพ่ือพฒันาแนวทาง
การบริหารคล่ืนความถี่ของประเทศในระยะ	 ๑0	 ปี	 เพื่อ 
ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้อย่างสูงสุดเป็นประโยชน ์
ต่อประชาชนและรัฐ	

 ๓. กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนซึ่งกัน 
และกัน 

	 	 ในปี	๒๕๖0	กสทช.	ได้จัดท�าประกาศ	หลักเกณฑ์	
รวมทั้งด�าเนินการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุ	 เพื่อให้การใช ้
คล่ืนความถ่ีเป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการใช้งานคลื่นในปัจจุบัน	ดังนี	้

	 	 (๑)	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

	 	 (๒)	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การใช้คลื่น
ความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจ�าท่ีผ่านดาวเทียมกับ
กิจการประจ�าที่	และระหว่างกิจการประจ�าที่ผ่านดาวเทียม
กับกิจการเคลื่อนที่	

	 	 (๓)	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินส�าหรับการใช้งานเพื่อความมั่นคงของรัฐ	

	 	 (4)	 ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การใช้งาน 
คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา			
สาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	

	 	 (๕)	 ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิย	ุกจิการ
เคลื่อนที่ทางทะเล	ย่านความถี่	๒๗	เมกะเฮิรตซ์	

	 	 (๖)	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส�าหรับกิจการเคล่ือนที่ทางทะเล	
ย่านความถี่	๒๗	เมกะเฮิรตซ์	
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	 	 (๗)	 ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	แผนความถีว่ทิย	ุกจิการ
ประจ�าที่	ย่านความถี	่๒	กิกะเฮิรตซ์	

	 	 (๘)	 ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิย	ุส�าหรบั
การใช้งานในลักษณะ	Programme	Making	and	Special	
Events	(PMSE)	ย่านความถี่	๒	กิกะเฮิรตซ์	

	 	 (๙)	 ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิย	ุส�าหรบั
การใช้งานในลักษณะ	Programme	Making	and	Special	
Events	(PMSE)	ย่านความถี่	๘	กิกะเฮิรตซ์	

	 	 (๑0)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การอนญุาต
ให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบัการใช้งานในลกัษณะ	Programme	
Making	and	Special	Events	(PMSE)	

	 	 (๑๑)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การใช้คลืน่
ความถี่	ย่านความถี่	๕	กิกะเฮิรตซ์	

	 	 (๑๒)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การอนญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน	๙๒0	-	๙๒๕	เมกะเฮิรตซ์	

	 	 (๑๓)	ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การอนุญาตให้ใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช ้ติดตั้งในรถยนต์	
(Vehicle	Radar)	

	 	 (๑4)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การใช้คลืน่
ความถีส่�าหรบัเครือ่งวทิยคุมนาคม	ประเภทไมโครโฟนไร้สาย	

	 	 (๑๕)		 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียง	ระบบ	เอฟ.เอ็ม.

	 	 (๑๖)		 ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	มาตรฐานทางเทคนคิ
ส�าหรบัเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดิจิทลั

	 	 (๑๗)		 ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	มาตรฐานทางเทคนคิ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	ระบบ	เอฟ.เอ็ม.

	 	 นอกจากน้ี		ยงัมร่ีางประกาศหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารคลื่นความถี่อีกหลายฉบับที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา	 อาทิ	 (ร่าง)	 แผนความถี่วิทยุคลื่นความถี่ภาค
ประชาชน	 (Citizen	 Band)	 ย่านความถี่	 ๒4๕	 -	 ๒4๗	
เมกะเฮิรตซ์	 และย่านความถ่ี	 ๗๘	 -	 ๗๙	 เมกะเฮิรตซ	์
(ร่าง)	 แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนท่ี	 ย่านความถ่ี	 ๘๘๕-
๘๙๕/๙๓0-๙40	เมกะเฮริตซ์	(ร่าง)	หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินส�าหรับการใช้งานทั่วไป

 ๔. เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสิทธิการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

	 	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจการของรัฐเพื่อให้มี
ดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม		
กสทช.	ได้เตรยีมด�าเนนิการโครงการเพือ่ศกึษาความต้องการ
การใช้งานดาวเทียมในประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาถึงความเหมาะสม	 ความจ�าเป็น	 มูลค่า	 และ 
สภาพตลาดของกจิการดาวเทยีมในประเทศไทย	เพ่ือรองรบั
ความต้องการใช้งานดาวเทียมของประเทศไทยในอนาคต

 ๕.  สนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการส่ือสารงานพระราชพธิี

	 	 ได ้สนับสนุนการเตรียมงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 โดยได้ร่วมประชุม
เตรียมการและก�ากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารรอบบริเวณสนามหลวง	 ในเส้นทาง 
ถนนราชด�าเนนิกลางไปถงึถนนพระสเุมร	ุและเส้นทางส�ารอง 
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ถนนดนิสอ	เพือ่รองรบังานพระราชพธิฯี	พร้อมทัง้การก�ากบั 
ดูแลการใช้ความถี่วิทยุเพื่อติดต่อสื่อสารในงานพระราชพิธ ี
โดยได้บูรณาการในการจัดท�าแผนจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ 
ในการสื่อสารในพระราชพิธีฯ	จาก	๑๘	หน่วยงาน	จ�านวน	
๘๗	 ความถี่	 ก�าหนดมาตรฐานและซักซ้อมแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อท�าการตรวจสอบ	 เฝ้าฟัง 
เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนในการใช้งานเครือข่าย 
สื่อสาร	 โดยจัดให้มีรถยนต์ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตลอด	๒4	ชั่วโมง	รวมทั้งประสานให้ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ขยายสถานีฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการรองรับประชาชนท่ีมาร่วมพระราชพิธีฯ	 นอกจากนี้ 
ได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	 ณ	 กระทรวง
กลาโหม	 เพื่อใช้ประสานงานกับข่ายสื่อสารของหน่วยงาน 
ต่างๆ	 รวมทั้งสนับสนุนกองทัพอากาศในการจัดท�าแผน
ป้องกนัเครือ่งวทิยคุมนาคมทีใ่ช้ในอากาศยาน	ซึง่ไม่มนีกับนิ
ประเภทอากาศยานทีค่วบคมุการบินจากภายนอก	(Drone)	
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ	
เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

   ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม

	 ในปี	๒๕๖0	กสทช.	ได้ด�าเนนินโยบายด้านโทรคมนาคม 
ที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ๑. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ
ออนไลน์	กสทช.	ให้การสนบัสนนุความร่วมมอืในการท�างาน
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(กระทรวง	DE)	
หน่วยงานด้านความมัน่คง	ตลอดจนผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็	
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	เพื่อด�าเนิน
การยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร	 หรือมีผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของรฐัหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	การร่วมมอื 
ในการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และระงับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นเท็จ	 โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและท�าลายสถาบัน
เบือ้งสูงอนัเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	

๑๑๒	รวมทั้งการประสานงานและหารือร่วมกับผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง

ประเทศในการปรับปรุงและพัฒนากลไกการด�าเนินงาน 

เพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมผ่าน 

ช่องทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น	

ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่เนื้อหา 

ทีไ่ม่เหมาะสม	ภายหลงัจากทีก่ระทรวง	DE	ซึง่เป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบในการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕0	 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม	ได้รับค�าสัง่ศาลเพ่ือระงับการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ที่ไม่เหมาะสมนั้นแล้ว	กระทรวง	DE	จะด�าเนินการส่งค�าสั่ง

ศาลดังกล่าวมายังส�านักงาน	 กสทช.	 เพื่อส่งผ่านไปยังผู้ให้

บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศในการด�าเนิน

การระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว

ต่อไป	ในกรณทีีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารสือ่ออนไลน์ต่างประเทศ	เช่น	

Facebook	และ	Youtube	นั้น	กระทรวง	DE	จะเป็นผู้น�า

ส่งค�าสัง่ศาลให้ผูใ้ห้บรกิารสือ่ออนไลน์ดงักล่าวโดยตรง	ทัง้นี	้

ผู ้ให้บริการภายในประเทศจะแจ้งผลการด�าเนินการตาม 

ค�าสัง่ศาลของตนให้ส�านกังาน	กสทช.	ทราบเป็นรายสปัดาห์
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 ๒. ดำาเนินการนำาสายสื่อสารลงดิน	กสทช.	สนับสนุน

นโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

ของรัฐบาล	 เพื่อรองรับการพัฒนาและความต้องการใช้งาน

ที่เพิ่มขึ้นในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และการเป็นมหานคร

แห่งอาเซียน	 โดยส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการด�าเนินโครงการเปล่ียน

ระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสาย

อากาศเป็นระบบสายใต้ดิน	 ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง	

กรุงเทพมหานคร	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และบริษัท	 

ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	โดยมเีจตนารมณ์ร่วมกนัทีจ่ะปรบัปรงุ

ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม	 มีความปลอดภัย	

เหมาะสมกับการเป็นมหานครอาเซียน	 โดยในปี	 ๒๕๖0 

ได้ด�าเนินการน�าสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แล้วเสร็จใน	๙	เส้นทาง	และในป	ี๒๕๖๑	มีแผนการด�าเนิน

การในการน�าสายสือ่สารลงดนิเพิม่เตมิอกีจ�านวน	๗	เส้นทาง 

ดังนี้

ถนนราชปรารภ (ตั้งแต่ถนนศรีอยุธยา ถึง แยกประตูน�า้) 

ถนนพระรามที่ 1 (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง สะพานกษัตริย์ศึก) 

โครงการจิตรลดา (ตั้งแต่แยกพาณิชยการพระนคร ถึง แยกยมราช) 

ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ) 

ซอยสุขุมวิท 3 (ซอยนานา) 

   ถนนสาธุประดิษฐ์ 
   ซอยสว่างอารมณ์

ถนนโยธี (ตั้งแต่ซอยเสนารักษ์ ถึง พระรามที่ 6) 

ถนนโยธ ี(ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ซอยเสนารักษ์)

ถนนเพชรบุร ี(ตั้งแต่แยกบรรทัดทอง ถึง แยกอุรุพงศ์) 

ถนนศรีอยุธยา (ต้ังแต่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     ถึง สถานีต�ารวจพญาไท) 

ถนนประดิพัทธ์ (ตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึง แยกสะพานควาย) 

ถนนพหลโยธิน (ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 

ถนนพญาไท (ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง แยกปทุมวัน) 

ถนนเพชรบุร ี(ถนนพญาไท ถึง ถนนบรรทัดทอง) 

ถนนสุขุมวิท (ทางรถไฟ ถึง ซอยสุขุมวิท ๗1)

ผลการด�าเนินงาน
ในป ี๒๕6๐

การด�าเนินการน�าสายสื่อสารลงดิน

แผนการด�าเนินงาน
ในป ี๒๕61
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	 นอกจากน้ี	กสทช.	ได้ออกประกาศเรือ่ง	แนวทางปฏบิตัิ

ในการใช้	การลงทุน	และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน	

หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ	 เพื่อให้บริการ

โทรคมนาคม	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการใช้ 

ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินร่วมกัน	 เพื่อให้การใช้ทรัพยากร

โทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่า	 และไม่ก่อให้เกิดการลงทุน

ซ�้าซ้อน	

 ๓. สนับสนุนและเร ่งรัดการดำาเนินการติดต้ัง

อินเทอร์เน็ตหมู ่บ้านตามภารกิจบริการโทรคมนาคม 

พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) 

	 	 กสทช.	 ตระหนักถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนในการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัตามนโยบายของรฐับาลและ

มุ่งมั่นในการจัดให้มีบริการ	 USO	 ภายใต้ความรับผิดชอบ 

ของ	กสทช.	เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน 

ชุมชน	 สังคม	 จังหวัด	 และส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับ 

มหภาคตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ต่อไป	จึงได้ด�าเนินการ

ตามกฎหมาย	 และได้ค�านึงถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 

โดยเร่งรัดการด�าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์

เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ 

ชายขอบซึ่งมีกรอบงบประมาณจ�านวน	 ๑๓,๘๑๙.๖4 

ล้านบาท	เพือ่ให้มกีารให้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูและ 

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมายที่อยู ่ในพ้ืนท่ี 

ห่างไกล	จ�านวน	๓,๙๒0	หมู่บ้าน	โดยแบ่งออกเป็น	๕	กลุ่ม	

ได้แก่	 ๑)	 กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน	

๘	จังหวัด	จ�านวน	๑,0๑๓	หมู่บ้าน	๒)	กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ 

ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง	 ๙	 จังหวัด	 จ�านวน	 ๑,0๑4	

หมู่บ้าน	 ๓)	 กลุ ่มหมู ่บ้านพื้นท่ีชายขอบภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ	๑๘	จงัหวดั	จ�านวน	๑,0๘๕	หมูบ้่าน	4)	กลุม่หมูบ้่าน

พืน้ทีช่ายขอบภาคกลางและภาคใต้	๒4	จงัหวดั	จ�านวน	๗๕๒	

หมูบ้่าน	และ	๕)	กลุม่หมูบ้่านพืน้ทีช่ายขอบใน	๓	จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	และ	4	อ�าเภอในจังหวัดสงขลา	(อ�าเภอจะนะ	เทพา	

นาทว	ีและสะบ้าย้อย)	จ�านวน	๕๖	หมู่บ้าน	ซึ่งเมื่อโครงการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี 

ดังกล่าวจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะมีการติดต้ัง

จุดกระจายสญัญาณจ�านวน	4,๙๑๖	จดุ	บรกิารอนิเทอร์เนต็

ความเร็วสูงที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า	30	Mbps	รวมทั้งจะมี

อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตบ้านท่ีราคาถูกกว่าราคาตลาด

ให้กบัประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ด้ใช้งาน	อกีทัง้ยงัจะมแีพค็เกจ

พิเศษส�าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต�่ากว่า	30	Mbps	ทั้งนี้	การด�าเนิน
โครงการดังกล่าวของส�านักงาน	กสทช.	อยู่ภายใต้ข้อตกลง
คุณธรรมในโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตการจัด
ซือ้จดัจ้างภาครฐั	ซึง่ด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบ
ได้	อกีท้ังไม่เกดิความซ�า้ซ้อนในการลงทนุกบัการด�าเนนิการ 
ของกระทรวง	 DE	 เนื่องจากมีการท�างานร่วมกันและ 
บรูณาการข้อมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	บรษิทั	ทโีอที	 
จ�ากัด	(มหาชน)		บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด		(มหาชน) 
ในการพิจารณาก�าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและมิติของการ 
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	

	 นอกจากน้ี	ส�านกังาน	กสทช.	ได้ปฏบิตัติามมาตรา	๒4	
(4)	ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม	พ.ศ.	๒๕๖0	ที่ก�าหนดให้ส�านักงาน	กสทช.	จะต้อง
จัดสรรเงินร้อยละ	๑๕	 ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่
และรายได้ของส�านักงาน	 กสทช.	 เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม	โดยได้น�าเงินรายได้ในไตรมาส	๑	-	๓	
ของปี	๒๕๖0	ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต	ิเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๑,๓๗๓.44	ล้านบาท	

 ๔. สร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่วกบั
ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน
ของระบบโทรศพัท์เคลือ่นทีต่่อความปลอดภยัด้านสขุภาพ
ของมนุษย์

	 	 กสทช.	ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนของประชาชนมาโดยตลอด	
ส�าหรับในปี	๒๕๖0	ส�านักงาน	กสทช.	ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
จ�านวนกว่า	 ๑๑๘	 เร่ือง	 เนื่องจากประชาชนมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ชุมชน	เพื่อลดความวิตกกังวลดังกล่าว	จึงได้ 
ด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ
การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฯ	 ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี	 ๒๕๖0	 ได้ด�าเนินการจัดอบรมใน	๕	ภูมิภาคเพื่อ
ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง 
เสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	 การขออนุญาตเปิด
ใช้งานสถานีฐาน	 ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐาน
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ปล่อยออกมา	 และผลกระทบต่อสุขภาพ	 อีกทั้งได้เผยแพร่
ภาพยนตร์โฆษณา	 (สปอตโทรทัศน์)	 ชุด	 “คลื่นความถ่ีไม่
เป็นภัยอย่างที่คิด”	 โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ใน
ช่วงวันที่	๑	กุมภาพันธ	์ -	๓๑	มีนาคม	๒๕๖0	ซึ่งสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายร้อยละ	๖0	(ประชาชนทั่วประเทศอายุ	
๑๕	ปีขึ้นไป	จ�านวนประมาณ	๓๓.๙	ล้านคน	 ได้ชมสปอต
โทรทัศน์ฯ	อย่างน้อย	๑	ครั้งขึ้นไป)	ตลอดจนมีการเผยแพร่
สือ่วดิโีอ	สปอตวทิยุ	และสือ่สิง่พมิพ์	เกีย่วกบัผลกระทบของ
การแผ่คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานฐีานของระบบโทรศพัท์
เคล่ือนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของส�านักงาน	กสทช.		

	 นอกจากนี	้ได้ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการ
โทรคมนาคมต้องด�าเนนิการตามแนวทางการท�าความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	 ซึ่งเป็น
ไปตามประกาศ	 กทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และมาตรการ
ก�ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคม	 ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมต้องจัดประชุมท�าความเข้าใจกับ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงท่ีจะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	
โดยประสานงานผู้น�าท้องที	่เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	ประธาน
ชมุชน	และประธานนิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร	ผูอ้�านวยการเขต 
นายอ�าเภอ	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และนายก
เทศมนตรี	 ให้เชิญประชาชนมาประชุมเพื่อชี้แจงท�าความ
เข้าใจเพื่อลดข้อวิตกกังวลดังกล่าว

 ๕. กำากบัดแูลเครือ่งวทิยคุมนาคมทีใ่ช้ในอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก (Drone)

	 	 กสทช.	 ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
ก�ากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก	
(Drone)	โดยได้มีค�าสั่ง	กสทช.	เรื่อง	การขึ้นทะเบียนเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก	 (Drone)	 ซึ่ง
ก�าหนดห้ามการใช้โดรนยกเว้นมีการขึ้นทะเบียน	 ส�าหรับ
การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนสามารถลงทะเบียนได้ที่
ส�านักงาน	 กสทช.	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ภาค	 และส�านักงาน	
กสทช.	 เขตทั่วประเทศ	 สถานีต�ารวจทั่วประเทศ	 หรือ
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 และการ 
ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนสามารถลงทะเบียนได้ที่ส�านักงาน

การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	ทัง้นี	้การลงทะเบยีนเป็นไป
เพ่ือธ�ารงความสงบเรยีบร้อยของประชาชน	และเพือ่ป้องกัน
ราชอาณาจักร	

 ๖. ยกระดบัการกำากับดแูลเพือ่สร้างความมัน่ใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการพร้อมเพย์

	 	 กสทช . ได ้ มี ความร ่ วมมื อกับธนาคารแห ่ ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	 เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลของ 
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม 
การเงินเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัลและ
สนบัสนนุการพฒันานวตักรรมบรกิารใหม่	ๆ 	โดยในปี	๒๕๖0 
ส�านักงาน	 กสทช.	 และ	 ธปท.	 ได้ประสานความร่วมมือใน 
การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย	์
(PromptPay)	 ระหว่างสมาคมธนาคารไทยและสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 เพื่อ
ผลักดันและสนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่กับผู้ใช้งานพร้อมเพย์	 รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่และธนาคารพาณิชย์	 เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลตามโครงการ	National	e-Payment	ของรัฐบาล	

   ๔๔  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



 ๗. จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น 

เลขหมายสวย 

	 	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการตามประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง

หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ท่ีเป็นเลขหมาย

สวย	 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเลขหมาย

สวยอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงกันและก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่รัฐ	 โดยเริ่มจากปี	 ๒๕๕๙	 กสทช.	 ได้จัดประมูล 

เลขหมายสวย	จ�านวนทัง้สิน้	๑	ครัง้	และในปี	๒๕๖0	ได้จดัการ

ประมูล	 จ�านวน	 ๓	 ครั้ง	 รวมรายได้จากการประมูลท้ังส้ิน 

๒๕๓,๖๖๓,๘๗๓	 บาท	 โดยรายได้จากการประมูลหลัง 

หกัค่าใช้จ่าย	ส�านักงาน	กสทช.	จะน�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ต่อไป	นอกจากนี	้ได้ด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม	 โดยเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์

เคลื่อนที่	 (ย้ายค่ายเบอร์เดิม)	ระบบใหม่	 เพื่อลดระยะเวลา

ในการย้ายค่ายเบอร์เดิมลดลงจาก	๓	วันท�าการ	เป็น	๒	วัน

ท�าการ	 รวมทั้งได้สนับสนุนการด�าเนินการของกระทรวง

ไปรษณีย์และโทรคมนาคม	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 ในการจัดท�าระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบแอปพลิเคชัน	“๓	แกร๊ป”	

 ๘. ส่งเสรมิและการกำากบัดแูลการให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ผ ่านโครงข่ายอ่ืนใดที่นอกเหนือ 

โครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ (Over the Top : OTT)

	 	 กสทช.	 ได้ส่งเสริมและเตรียมหาแนวทางในการ

ก�ากับดูแลกิจการประเภท	OTT	 ที่เป็นบริการสื่อสารแพร่

ภาพและเสียงผ่านแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต	 โดยเมื่อ

วันที่	 ๑๒	 -	 ๑๓	 กันยายน	 ๒๕๖0	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุม	(ATRC	Dialogue)	ร่วมระหว่างผูป้ระกอบการ	OTT	

และผู้ประกอบการโทรคมนาคมของ	๑0	ประเทศอาเซียน													

ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ทั้งนี้	 ผลจากการประชุมดังกล่าวได้

ข้อสรุปเป็นหลักการในการส่งเสริมและก�ากับดูแล	OTT	ว่า

ประเทศไทยจะให้ความส�าคัญกับ	 4	 ประเด็นใหญ่	 ได้แก่ 

๑)	 นโยบายด้านภาษี	 	 ๒)	 การคุ้มครองผู้บริโภคในเร่ือง

ข้อมูลส่วนบุคคล		๓)	เนื้อหาที่มีความอ่อนไหว	เช่น	ศาสนา	

วัฒนธรรม	การเมือง	และ	4)	การส่งเสริมการแข่งขันอย่าง

เท่าเทียม	 จะค�านึงถึงบริการที่ประชาชนสามารถใช้ได้ 

หลากหลายเป็นส�าคัญ

 ๙. กำาหนดวงเงินคงเหลอืสะสมสงูสดุในการเรยีกเกบ็

ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมสำาหรับบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่

	 	 ป ัจจุบันการเติมเงินเข ้าไปล่วงหน้าในระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า	

(Prepaid)	สามารถน�าไปใช้ซือ้บรกิารต่างๆ	ได้กว้างขวางขึน้ 

ซ่ึงอาจเป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย	

เช่น	 การฟอกเงิน	 เป็นต้น	 กสทช.	 ซ่ึงมีหน้าท่ีในการก�ากับ

ดูแลการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม

ส�าหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนที	่จึงได้พจิารณาถงึมาตรการ

การก�าหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงิน

ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมส�าหรับโทรศัพท์

เคลื่อนที่	 เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ซึง่สอดรบักบันโยบายรฐับาลในการด�าเนินการเพือ่ยกระดบั

ความเชื่อมั่นการใช้บริการเพื่อท�าธุรกรรมทางการเงินของ

ประชาชน	 และป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตทางการเงิน	

โดยในปี	๒๕๖0	ได้จัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การ

ก�าหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บค่าบริการ

ล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมส�าหรับบริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่	 ซึ่งจะก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตบริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ก�าหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดของผู้ใช้บริการ

ในการเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารล่วงหน้าในกจิการโทรคมนาคม 

ส�าหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ไม ่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

รวมท้ังในกรณีท่ีผู้ใช้บริการมีวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดเกิน

กว่าหนึ่งหมื่นบาท	 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้	 ผู้รับ 

ใบอนญุาตต้องไม่อนญุาตให้ผู้ใช้บริการเติมเงินเพ่ิมอกี	จนกว่า 

วงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดของผู ้ใช ้บริการจะต�่ากว ่า 

หนึง่หมืน่บาท	อกีทัง้ให้ผูร้บัใบอนญุาตก�าหนดให้ผูใ้ช้บรกิาร

สามารถแลกเปลี่ยนวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในส่วนที ่

เกนิกว่าหนึง่หมืน่บาท	เป็นจ�านวนวนัใช้งานด้วยอตัราขัน้สงู 

ไม่เกนิสองบาท	โดยให้ผูใ้ช้บรกิารต้องได้รบัระยะเวลาใช้งาน 

เพ่ิมไม่น้อยกว่าสามสิบวันต่อการแลกเปล่ียนหนึ่งครั้ง 

และต้องแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุด 

ในส่วนที่เกินนี้	 ให้ผู ้ใช้บริการรับทราบผ่านช่องทางใด 

ช่องทางหนึ่ง	

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๔๕   



 ๑๐.  เตรียมการเพื่อจัดการประมูลคลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม

	 	 กสทช.	 ได้เตรียมความพร้อมในการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ในปี	 ๒๕๖๑	 โดยได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	 ย่าน	๘๘๕	 -	๘๙๕	 / 
๙๓0	 -	 ๙40	 เมกะเฮิรตซ์	 และย่าน	 ๑๗40	 -	 ๑๗๘๕	 / 
๑๘๓๕	 -	 ๑๘๘0	 เมกะเฮิรตซ์	 และได้จัดท�าร่างประกาศ
ที่เกี่ยวข้องจ�านวน	4	 ฉบับ	 ได้แก่	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	
เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบั
กิจการโทรคมนาคม	 ย่าน	 ๘๙0	 -	 ๘๙๕	 เมกะเฮิรตซ์/ 
๙๓๕	 -	 ๙40	 เมกะเฮิรตซ์	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับ
กิจการโทรคมนาคม	 ย่าน	 ๑๗40	 -	 ๑๗๘๕	 เมกะเฮิรตซ์/ 
๑๘๓๕	 -	 ๑๘๘0	 เมกะเฮิรตซ์	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	
เรื่อง	 แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล	
(International	Mobile	Telecommunications-IMT)	ย่าน
ความถี่	 ๘๒4-๘๓๙	 เมกะเฮิรตซ์/๘๖๙-๘๘4	 เมกะเฮิรตซ์	
และ	 (ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการ
เคล่ือนที	่ย่านความถี	่๘๘๕	-	๘๙๕	เมกะเฮริตซ์/๙๓0	-	๙40	
เมกะเฮิรตซ์	 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดท�าประกาศ	
กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการเรียกคืน
คลื่นความถี่	 เพื่อให้การจัดสรรและการใช้งานคลื่นความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๑๑. คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

	 	 กสทช.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ 
ใช้บรกิารโทรคมนาคมได้อย่างรูเ้ท่าทนัและสามารถคุม้ครอง
สิทธิของตนเองผ่านการให้ความรู ้ท้ังในรูปแบบการจัด
ประชุม	อบรม	และการเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้อง	ในปี	๒๕๖0	
ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้จัดท�าค�าประกาศสิทธิผู ้ใช้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นที	่ฉบบัท่ี	๒	และประชาสมัพนัธ์ให้ผูใ้ช้บริการ
ได้ตระหนักในสิทธิของตนเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่ระบบเติมเงิน	 การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบรายเดือน	 การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดมิ	การยกเลกิบรกิาร	SMS	กวนใจ
ฟร	ีโดยกด	*๑๓๗	แล้วโทรออก	การปิดบริการอินเทอร์เน็ต

ข้ามแดนระหว่างประเทศ	(Roaming)	ฟรี	โดยกด	*๑0๖#	
แล้วโทรออก	การร้องเรยีนปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้บรกิาร
โทรศพัท์เคล่ือนที	่นอกจากนี	้ยงัส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยดิีจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในวงกว้างและทั่วถึง	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๖0	 ได้เปิดให้ใช้งาน 
แอปพลิเคชนั ๓ ชัน้ ตรวจ แจ้ง ลอ็ค	เพือ่ช่วยให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีล่งทะเบียนใน
ชือ่ของตนจากฐานข้อมลูของทกุค่าย	 แจ้งเบอร์แปลกปลอม 
ที่ลงทะเบียนในชื่อตน	 หรือเบอร์ของตนท่ีขาดหายไปจาก
การตรวจสอบ	 และล็อคการเปิดเบอร์ใหม่	 เพื่อป้องกัน 
ผู้อื่นน�าบัตรประชาชนของตนไปแอบอ้างเปิดเบอร์ใหม่ 
แอปพลิเคชันกันกวน	 ช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	กรณีมีเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามา 
รบกวนก่อให้เกดิความร�าคาญ	โดยผูใ้ช้แอปพลเิคชนัสามารถ
รายงานเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามารบกวนก่อให้เกิดความ
ร�าคาญมายังส�านกังาน	กสทช.	ผ่านระบบ	และจะมกีารปิดกัน้ 
เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวภายหลังจากการตรวจสอบของ 
หน่วยตรวจสอบ	และอยูใ่นระหว่างการพฒันาแอปพลเิคชนั 
Net Care	 เพื่อดูแลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในครอบครัว	
ส�าหรับให ้ผู ้ปกครองหรือผู ้สนใจน�าไปใช ้ในการดูแล 
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน	 หรือบุคคล 
ในครอบครัว	และแอปพลเิคชนั Mocheck	เพือ่ให้ประชาชน
และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน

   ๔6  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



 ๑๒. พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ ผ่านเลขหมายโทรศัพท์
เบอร์เดียวทั่วโลก ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

	 	 กสทช.	 ได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 ในการจัดท�าและพัฒนาระบบ
การรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการ 
ค้ามนษุย์	ผ่าน	SMS	และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดยีวทัว่โลก 
หมายเลข	+๖๖	๙๙	๑๓0	๑๓00	เพือ่ยกระดบัการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมได้
อย่างรวดเรว็	ทนัต่อสถานการณ์	และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	

 ๑๓. เสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยใน
การใช้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนทีโ่ดยการลงทะเบยีนซมิด้วย
ระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์

	 	 กสทช.	 ได้มีนโยบายสนับสนุนการลงทะเบียน
ซิมด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์	 ทั้งการตรวจสอบ
ใบหน้า	(Face	Recognition)	หรอืสแกนลายนิว้มอื	(Finger	
Print)		ซึ่งการลงทะเบียนแบบตรวจสอบอัตลักษณ์นี้เป็นวิธี
ที่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล	 ป้องกันการแอบอ้าง
ปลอมแปลงการลงทะเบียนซมิการ์ด	โดยประชาชนสามารถ
ลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์เฉพาะระบบเติมเงิน	 ณ	 ศูนย์ 
ให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัว่ประเทศ	ตัง้แต่ 
วันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๖0	และสามารถลงทะเบียนด้วยวิธี 
อตัลกัษณ์	ทัง้ระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน	ณ	จดุให้บรกิาร 
ทั้งหมดทั่วประเทศ	เช่น	Modern	trade	ตัวแทนจ�าหน่าย	
และลูกตู้	ตั้งแต่วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	เป็นต้นไป	

 ๑๔. กำากับดูแลให้มค่ีาบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีอ่ตัรา
พิเศษสำาหรับผู้พิการ

	 	 กสทช.	 ก�ากับดูแลผู ้รับใบอนุญาตประกอบ
กจิการโทรคมนาคมทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบั
กิจการโทรคมนาคม	ย่าน	๑๘00	 เมกะเฮิรตซ์	และ	๙00	
เมกะเฮิรตซ์	ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตซึ่งให้ก�าหนด
อัตราค่าบริการพิเศษส�าหรับผู้พิการ	 โดยส�านักงาน	กสทช.	
ได้จดัท�าข้อตกลงความร่วมมือกบักระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ	 เร่ืองการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ผู้พิการเพ่ือเข้าถึงสิทธบิริการด้านโทรคมนาคมในการพฒันา
คุณภาพชีวิต	 ผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้พิการกับระบบ
โทรคมนาคม	โดยมกีารจดัท�าระบบการลงทะเบียนเพือ่ก�าหนด 
สิทธิ์การเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษส�าหรับ
ผู้พิการ	 สิทธิ์ที่ผู ้พิการจะได้รับ	 ได้แก่	 ๑)	 ส่วนลดอัตรา
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลงโดยขั้นต�่าร้อยละ	 ๑0	
จากราคาแพ็กเกจปกติ	 และ	 ๒)	 ความเร็วในการใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ไม่ต�า่กว่า	๑	Mbps	ตลอดการใช้งานทกุแพก็เกจ		

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๔๗   



  

 ในปี	 ๒๕๖0	 กสทช.	 ได้ด�าเนินนโยบายด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 ๑. ส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

	 	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการตามมาตรการส่งเสริมการ
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกิจการ
โทรคมนาคม	 เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ให้เป็นไปตามค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	๗๖/๒๕๕๙	ลงวันที่ 
๒0	ธันวาคม	๒๕๕๙	ดังนี้

   • เห็นชอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง
สญัญาณโทรทัศน์ท่ีให้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทยีม
ให้ผูร้บัใบอนุญาตไม่เกนิสทิธติามประเภทความคมชดัทีไ่ด้รบั
อนุญาต	แต่ประชาชนจะต้องสามารถรบัชมบริการโทรทศัน์
ที่เป็นการทั่วไปได้อย่างทั่วถึง	 โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่
ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบ
ดิจิทัล	 ประเภทความคมชัดปกติ	 ๑๖	 ช่องโทรทัศน์	 และ
ผู้รับใบอนุญาตฯ	ประเภทความคมชัดสูง	๑0	ช่องโทรทัศน์	
กรอบวงเงินไม่เกิน	๖๑๖,4๖4,000	บาทต่อป	ีทั้งนี้	ในการ
สนับสนุนปีแรกส่วนที่เหลือ	 (๑	 กันยายน	 -	 ๑๙	 ธันวาคม	
๒๕๖0)	 วงเงินไม่เกิน	 ๑๘๕,๗๘๓,๖๗๑.๒๓	 บาท	 โดยให้
ด�าเนินการเบิกจ่ายตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

   • เห็นชอบการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายเฉพาะ
ในส่วนของค่าเช่าดาวเทียมให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีว ี

โกลบอลเน็ตเวิร์ค	 ภายในกรอบวงเงิน	 ๒๑๖	 ล้านบาท 

รวมระยะเวลา	๓	ปี	นับแต่วันที่	๑0	มกราคม	๒๕๖0	ถึง 

๙	มกราคม	๒๕๖๓	โดยให้ด�าเนินการเบิกจ่ายตามหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเป็นรายไตรมาส

   • เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำาระ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (เงินประมูล)	

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต	จ�านวน	๑4	บริษัท	(๑๗	ใบอนุญาต)			

ในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่	 4	 เป็นต้นไป	 โดยค่าธรรมเนียม 

ในส่วนของราคาขัน้ต�า่ทีเ่หลอือกีร้อยละ	๑0	ให้แบ่งช�าระเป็น 

๒	 งวด	 และเงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต�่า

ที่เหลืออีกร้อยละ	๖0	ให้แบ่งช�าระเป็น	๖	งวด	เพื่อจะช่วย

แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

	 กสทช.	 ได้ก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามอ�านาจหน้าท่ีที่กฎหมาย

ก�าหนด	 และเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย	ถูกต้อง	ครบถ้วน 

และรอบด้าน	 และรักษาไว้ซ่ึงการแข่งขันโดยเสรีและ 

เป็นธรรม	ทั้งนี้	นอกจากการด�าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหาของผูป้ระกอบการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั

ดงักล่าวข้างต้น	แต่โดยทีก่ารประกอบกจิการทวีดีจิทิลัยงัคง

ประสบปัญหาอย่างต่อเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

และพฤติกรรมของผู้บริโภค	 สมาคมทีวีดิจิทัล	 จึงขอให้

ส�านักงาน	 กสทช.	 พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม	 โดย

ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวต่อ	คสช.	ดังนี้

   •	สมควรให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลขอพักหรือ

หยดุการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่

ประกอบกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัประเภท

บริการทางธรุกจิระดับชาติ	(เงินประมลู)	ไว้เป็นการชัว่คราว

เป็นระยะเวลา	 ๓	 ปี	 (พักช�าระหนี้)	 ส�าหรับงวดการช�าระ

ปี	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๓	 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ

ทีวีดิจิทัลในการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ

ทั้งหมด	โดยผู้ประกอบกิจการที่ขอพักช�าระหนี้จะต้องช�าระ

ดอกเบี้ยให้ส�านักงาน	กสทช.	ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก�าหนด	ซึง่การด�าเนนิการตามแนวทาง

ดังกล่าวจะไม่ท�าให้รัฐเสียหายและขณะเดียวกันผู้ประกอบ

กิจการทีวีดิจิทัลก็ได้รับประโยชน์ด้วย	 แต่ทั้งนี้	 ส�านักงาน	

กสทช.	 ไม่อาจยกเว้นหรือให้ผู้ประกอบกิจการยุติการช�าระ

เงินประมูลคล่ืนความถี่ในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้	 เนื่องจาก

จะมผีลกระทบต่อผู้เข้าร่วมการประมลูคล่ืนความถีร่ายอืน่ๆ	

ที่ได้เข้าร่วมการประมูลและท�าให้รัฐเสียประโยชน์

ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

   ๔8  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



4	คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าสั่งให้ด�าเนินการส�ารวจจ�านวนที่แน่นอนก่อนด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป	ส�าหรับกลุ่มที่	๕	“บ้านพักของหน่วยงาน 
	 ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ”	และกลุ่มที	่๖	“จุดรับบริการประชาชนของหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ”	 
	 โดย	กสทช.	ได้มีการด�าเนินการ	ดังนี	้๑)	ส่งหนังสือสอบถามความต้องการกล่องดิจิทัลทีว	ีถึงหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
	 จ�านวนทั้งสิ้น	๓๗๖	แห่ง	 โดยมีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของส�านักงาน	กสทช.	 และส่งกลับคืนให้ส�านักงาน	กสทช. 
	 ภายในวันที	่ ๓๑	 มีนาคม	๒๕๖๑	 ซึ่งปัจจุบัน	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	๒๕๖0)	 มีหน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัด 
	 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต้องการกล่องดิจิทัลทีวีแล้วเป็นจ�านวน	 ๒๙๕,๖4๑	 กล่อง	 และ	 ๒)	 ได้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
	 การสือ่สาร	ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั	เพือ่ขอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหง่รฐั	ส�าหรบัเปน็ขอ้มลูแจกกลอ่งดจิทิลัทวี ี
	 ให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวก่อนที่จะมีการยุติระบบแอนะล็อกทั้งหมด

   •	สมควรน�าเงินเหลือจ ่ายจากการด�าเนิน

โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับ

ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ซึ่งเป็นการแจกจ่าย 

คูปองให้กับประชาชนเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	(กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ฯ	หรือ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล)	 โดยคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่าย

ประมาณ	 ๒,000	 ล้านบาท	 น�าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

ต่อไป	ซึ่งส�านักงาน	กสทช.	 เห็นว่า	หากรัฐบาลหรือ	คสช. 

เห็นสมควรมีการสนับสนุนหรือส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและธุรกิจต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ 

ค่าใช้จ่ายจากการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้ 

คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 (MUX)	 ให้กับ 

ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้น	 ก็สามารถน�าเงินเหลือจ่ายจาก

การด�าเนินโครงการดังกล่าวมาสนับสนุนได้	 โดยเบื้องต้น 

เห็นสมควรให้การสนบัสนนุเป็นจ�านวนไม่เกนิร้อยละ	๕0	ของ 

ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้คลืน่ความถีภ่าคพ้ืนดิน 

ในระบบดจิิทลั	(MUX)	แต่ละเดอืน	เป็นระยะเวลา	๒	ปี	หรอื

ตามที่รัฐบาลหรือ	คสช.	จะพิจารณาเห็นสมควร		

 ๒. สนบัสนุนประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบั

ชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

	 	 ตามที่	 กสทช.	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ด�าเนินการแจกคูปองทีวี

ดิจิทัลจ�านวน	๒๒.๙	 ล้านฉบับ	 ภายในกรอบวงเงินจ�านวน	

๑๕,๘0๑	 ล้านบาทนั้น	 ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม	 ปี	 ๒๕๕๗	

ถึงเดือนพฤษภาคม	 ปี	 ๒๕๕๘	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการ 

แจกคูปองระยะที่ ๑ จำานวนทั้งสิ้น ๑๓,๕๗๑,๒๙๖ ฉบับ 

เพื่อให้ประชาชนน�าไปแลกรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์

ในระบบดิจิทัลได	้๓	ประเภท	ได้แก่	๑)	กล่องรับสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 (Set	 Top	 Box) 

๒)	กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ทีส่ามารถรับสัญญาณโทรทศัน์

ดิจิทัลทั้งในระบบภาคพื้นดิน	DVB-T2	และระบบดาวเทียม	

DVB-S2	 ได้ในกล่องเดียวกัน	 และ	 ๓)	 โทรทัศน์ที่สามารถ 

รับสัญญาณดิจิทัลได้ในตัว	(iDTV)	โดยมีประชาชนน�าคูปอง

ไปแลกใช้เป็นจ�านวน	๘,๗๒๒,๗๖๘	ฉบบั	หรอืคดิเป็นร้อยละ 

๖4	และต่อมาได้ด�าเนินการแจกคูปองระยะที่	๒	เพิ่มเติมให้

กับครัวเรือน	ในปี	๒๕๖0	กสทช.	ได้ด�าเนินการแจกคูปอง

ระยะที่ ๒ จำานวนทั้งสิ้น ๓,๙๘๔,๖๖๒ ครัวเรือน	โดยปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการแจกคูปองให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการใช้ 

บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	card)	

ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิ์	 โดยครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ 

เพิ่มเติม4	ได้แก	่๑)	ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรก	

แต่ไม่ได้รบัคปูองดงักล่าว	(เฉพาะทีบ่รษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากัด 

ส่งคืนส�านักงาน	กสทช.)	๒)	ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและ 

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๔9   



มเีจ้าบ้านซึง่มขีึน้หลงัวนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๗	๓)	ครวัเรือน 
ที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน	 และ	 4)	
ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้าน	 ซึ่งเริ่มให้
ใช้สิทธิ์นับแต่วันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖0	ถึงวันที่	๓๑	มีนาคม	
๒๕๖๑	 โดยปัจจุบันสรุปจ�านวนประชาชนที่มาใช้สิทธิ ์
ทั้งสิ้น๕	 ๑,๑4๓,๑๘๖	 ครัวเรือน	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 กสทช.	 
เห็นสมควรน�าเงินเหลือจ่ายจากการด�าเนินโครงการ	ซึ่งเป็น
เงนิของผู้ประกอบการทวีดีจิทิลัทีช่นะการประมลูได้ช�าระให้
กับส�านักงาน	กสทช.	นั้น	น�าส่งเข้ากองทุน	กทปส.	เพื่อใช้ใน
การด�าเนนิโครงการดงักล่าวในงวดที่	๑	จ�านวน	๑๑,๙4๓.๕	
ล้านบาท	 โดยเงินจำานวนดังกล่าวหากประชาชนไม่ได้ใช้
สทิธกิจ็ะมเีหลอืจ่ายจากการดำาเนนิโครงการและสำานกังาน 
กสทช. จะนำาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป โดยคาดว่า 
จะมีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท

	 	 นอกจากนี	้กสทช.	ให้ความส�าคัญกับการประสาน
การท�างานและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับชมทีวีของประชาชน	
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล	 โดย
ในปี	๒๕๖0	ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี
และเกิดความพึงพอใจในการรับชมทีวีดิจิทัล	ผ่านเครื่องมือ
การสื่อสารและช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น	เช่น	การแจก
จ่ายวารสาร	 TV	 Guide	 เผยแพร่ข้อมูลผังรายการ	 เนื้อหา
ที่เป็นประโยชน์	 และความเคลื่อนไหวต่างๆ	 ของทีวีดิจิทัล	
และการเผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	ประกอบกับการ
ด�าเนินการภายใต้แนวคิด	“ร่วมใจเปลี่ยนสู่ดิจิทัลทีวี	คมชัด	
ดูฟรี	ดูดีทั่วไทย”	พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสัญญาณ	 การตรวจสอบ
สิทธิ์ส�าหรับการแลกกล่องทีวีดิจิทัล	เป็นต้น	

 ๓. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทันสมัย
และสนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให ้
เหมาะสม

  • การทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง	 หรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็น
อัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีส�าหรับ

๕	ข้อมูล	ณ	วันที	่๒๕	ธันวาคม	๒๕๖0

กิจการโทรคมนาคม	 สอดคล้องกับการหลอมรวมทาง

เทคโนโลยีและการรวมองค์กรก�ากับดูแลกิจการกระจาย

เสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 ซึ่งจะ

เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและสร้าง

ความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ทั้งนี้	ส�านักงาน	กสทช.	ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อ	 (ร่าง)	 ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง	 หรือกิจการโทรทัศน ์ 

(ฉบับที่	 ๓)	 และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวต่อ 

ทีป่ระชมุ	กสทช.	เพือ่พจิารณาเมือ่วนัที	่๒๗	ธนัวาคม	๒๕๖0

  • การกำาหนดมาตรการลดหย่อนเงินรายได้

ของผู ้ รับใบอนุญาตที่ต ้องนำาส่งเข้ากองทุน กทปส. 

เมื่อปี	 ๒๕๕๙	 กสทช.	 ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และ 

วธิกีารน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน	กทปส.	ของผู้รับใบอนญุาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 โดย

ประกาศดังกล่าวได้ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีด�าเนินการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ

ทั่วไปตามประกาศ	 กสทช.	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่

กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป	หรอืตามที	่กสทช.	

ก�าหนด	 สามารถน�าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการด�าเนินการ 

ดังกล่าวมาหกัลดหย่อนก่อนน�าส่งเงนิรายปีเข้ากองทนุ	กทปส. 

ดังนั้น	ในปี	๒๕๖0	กสทช.	จึงได้พิจารณาก�าหนดแนวทาง 

ในการน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาลดหย่อน	 ดังน้ี	 ๑)	 การน�า 

ค่าใช้จ่ายจากการท�าตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่

กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการท่ัวไปมาลดหย่อน 

การน�าส่งเงินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการน�าส่งเงิน

รายปีเข้ากองทุนฯ	 เป็นการน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหัก

จากรายได้	 (ก่อนหักรายจ่าย)	 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งยื่น 

ขอลดหย่อนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ 

การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป	

และประกาศหลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์ 

๒)	 ผู ้รับใบอนุญาตที่ให ้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมที่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่

กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและประกาศ

หลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์โดยครบถ้วน

   ๕๐  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



สามารถน�ารายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาลดหย่อน 

ตามรายการที่ก�าหนด	 ได้แก่	 กลุ ่มผู้ให้บริการโทรทัศน ์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ ่ายจากการด�าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์

การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 

จากกองทุน	 กทปส.	 แล้วจะไม่สามารถขอลดหย่อนได้ 

และกลุ ่มผู ้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ ่านดาวเทียม

สามารถน�าค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามการปฏิบัติ

ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์

ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและประกาศหลักเกณฑ์การ 

จัดล�าดับบริการโทรทัศน์มาขอลดหย่อนได้โดยค่าใช้จ่าย 

ส ่วนนี้จะต ้องแสดงหลักฐานการด�าเนินการและค ่า

ใช้จ ่ายประกอบการน�าส่งเงินรายปีให้เป็นท่ีประจักษ์ 

๓)	 ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทางสาย 

ท่ีปฏิบตัติามประกาศหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการโทรทศัน์

ที่ให้บริการเป็นการท่ัวไปและประกาศหลักเกณฑ์การจัด 

ล�าดับบรกิารโทรทศัน์โดยครบถ้วน	สามารถเลอืกน�าค่าใช้จ่าย 

อุปกรณ์มาลดหย่อนได้	๒	วิธี	คือ	ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	

หรอืตามอัตราทีก่�าหนด	ทัง้นี	้จะหกัลดหย่อนได้ไม่เกนิรายได้

จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

โดยแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนให้มีระยะเวลาบังคับใช้

สามรอบปีบัญชี	 หรือการบังคับให้ด�าเนินการตามประกาศ

หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ

ทั่วไป	เว้นแต่	กสทช.	จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

  • การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี

รายการพระราชพิธีหรือรายการอันสืบเนื่องจากการ 

เส ด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร	โดยพจิารณาลดหย่อน 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีรายการพระราชพิธีหรือ

รายการอันสืบเน่ืองจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	โดยในปี 

๒๕๖0	 กสทช.ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 และอนุมัติการ
สนับสนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 รายการที่ออกอากาศในโทรทัศน์ภาค 
พ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 นับตั้งแต่วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	

เป็นต้นไป	เป็นระยะเวลา	๓0	วัน	ตลอด	๒4	ชั่วโมง	ถือเป็น 
รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ทั้งหมด	 เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี	

	 	 	 ๒)	 การออกอากาศรายการพิเศษ	 ถือเป็น
รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
โดยให้มีการนับจ�านวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้น	 เพื่อ
ประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตรายปี	ได้แก่

	 	 	 	 -	 รายการเดินหน้าประเทศไทย	รายการ 
คืนความสุขให้คนในชาติ	และรายการที่เกี่ยวกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	ให้นบัจ�านวนชัว่โมงทีอ่อกอากาศเพิม่ขึน้
เป็น	๑.๕	เท่า	เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

	 	 	 	 -	 รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	 รายการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ	แนวความคิด	
และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสารคดีเทิดพระเกียรต ิ
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร	 ให้นับจ�านวนช่ัวโมงที่ออกอากาศ 
เพ่ิมขึ้นเป็น	 ๒	 เท่า	 เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

 ๔. กำากบัดแูลการขยายโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ
ในระบบดิจิทัล

	 	 กสทช.	 ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่น
ความถี่ในการเปล่ียนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล	 โดยได้จัดท�าก�าหนดการ
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ให้
ครอบคลุมครัวเรือนท้ังประเทศอย่างน้อยร้อยละ	๙๕	 ของ
จ�านวนครัวเรือนภายใน	4	ปี	โดยผู้รับใบอนุญาตต้องด�าเนิน
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั้งสิ้นจ�านวน	 ๑๖๘	 สถานี 
ตามที่ก�าหนดไว้เป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพ่ือให้บริการโครงข่าย 
โทรทัศน ์ ท่ีใช ้ค ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
ระดับชาติ	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตเพียง	 ๑	 รายที่ยัง
ไม่ได้ด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตาม
ก�าหนดการขยายโครงข่ายดังกล่าว

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๕1   
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พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

ผนวก พ�้นที่ครอบคลุมและกําหนดการขยายโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ�้นดิน
ในระบบดิจ�ตอลของประเทศไทยค

กําหนดการขยายโครงขายโทรทศันภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย 

11 สถานีหลัก 

1 สถานีเสริม 

50% ของ 

จํานวนครัวเรือน 

ปที่ 1   (เม.ย.56 – มิ.ย.57) 

สถานีท่ีติดตั้ง | เปาหมายครอบคลุม 

ขอมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

กระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.)    

สํานักงาน กสทช.  

1 เม.ย. 57 กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม สงขลา 

1 พ.ค. 57 อุบลราชธานี สุราษฎรธาน ี ระยอง 

1 มิ.ย. 57 สิงหบุรี สุโขทัย ขอนแกน อุดรธาน ี  

1 ส.ค. 57 รอยเอ็ด เชียงราย สระแกว นครสวรรค 

1 ต.ค. 57 นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สุรินทร 

1 ธ.ค. 57 สกลนคร ลําปาง นาน เพชรบูรณ ประจวบคีรีขันธ 

1 ก.พ. 58 กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก 

1 เม.ย. 58 แมฮองสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร 

1 มิ.ย. 58 สตลู อุตรดิตถ บึงกาฬ ศรีสะเกษ ยะลา 

15 มิ.ย. 58 
ชุมพวง  เขายายเที่ยง บุรีรัมย ชุมแพ พะเยา (เมือง) 

ทุงสง (เขาตาว) วังคัน (ดานชาง 2) 

1 ธ.ค. 58 
เขาปอม เกาะสมุย ไชยปราการ เถิน ทับสะแก 

ปราจีนบุรี (คายพรหมโยธี) ปาย สระบุรี (ศูนยการทหารมา) สุไหงปาด ี

1 ก.พ. 59 
เขาฉลาก ตะกั่วปา เบตง พัทยา ภูหินขัน (มกุดาหาร) 

มวกเหล็ก แมสะเรียง หนองบัวแดง 

1 มิ.ย. 59 

กระบี ่ กําแพงเพชร เชียงกลาง (ดอยหินแกว)/ปว  ทาแซะ  

เชียงดาว (เขาหวยหินฝน) นครพนม นราธิวาส พล พิจิตร 

พะเยา (บานไรนาเดียว) พังงา เพชรบุรี ภูสิงห กาฬสินธุ  

แมสอด แมฮองสอน (หวยนางปุ) ยโสธร วิเชียรบุรี สุพรรณบุรี 

หนองบัวลําภ ู หลังสวน อํานาจเจริญ 

1 ก.พ. 60 
สมทุรสงคราม กันทรลกัษณ พราว ลี้  เวียงแหง เชียงของ โคกเจริญ 

พนม (ทับคริสต) คีรีรัฐนิคม  น้ําโสม แมสรวย (ดอยมอนปากอย) หลมสกั 

1 เม.ย. 60 จอมบึง ไทรโยค (เขาปาหาม)  ตาพระยา 

1 มิ.ย. 60 

บอทอง โปงน้ํารอน หนองบัวแดง 2 บุณฑริก น้ํายืน 

แกงครอ (ภูผาแดง)  วังเหนือ วังช้ิน คลองลาน  

นครไทย (เขาหวยหินลาด) พบพระ ลานสัก ดอยเตา เวียงปาเปา ถลาง 

15 มิ.ย. 60  

ทองผาภูม ิ ปลายพระยา เทพา นาทว ี ทาตะเกียบ สังขละบุรี หนองปรือ

ดานชาง ชัยบาดาล จันทบุรี แกงหางแมว ปากน้ําปราณ 

เขาสลัดได วังน้ําเขียว ภักดีชุมพล เทพสถิต นางรอง ปทุมราชวงศา      

โพธิ์ไทร ดงหลวง เขาวง หนองหิน เชียงกลม บานแพง แมแจม 

สะเมิง แมอาย งาว แมฟาหลวง เวียงแกน ภูซาง ปง 

เชียงมวน น้ําปาด ทาสองยาง เขาคอ ชนแดน สวี กระบุรี 

เวียงสระ เกาะพะงัน ปาตอง ทุงมะพราว เขาดาดฟา เขาคูหา เมืองยะลา

ปะนาเระ พะโตะ กะเปอร เขาแหลมหินชาง คุระบุรี ปะเหลียน

กะรน บานกมลา ภูเวียง 

หัวหิน 

28 สถานีหลัก 

7 สถานีเสริม 

80% ของ 

จํานวนครัวเรือน 

ปที่ 2   (มิ.ย.57 – มิ.ย.58) 

สถานีท่ีติดตั้ง | เปาหมายครอบคลุม 

0 สถานีหลัก 

37 สถานีเสริม 

90% ของ 

จํานวนครัวเรือน 

ปที่ 3   (มิ.ย.58 – มิ.ย.59) 

สถานีท่ีติดตั้ง | เปาหมายครอบคลุม 

0 สถานีหลัก 

84 สถานีเสริม  

95% ของ 

จํานวนครัวเรือน 

ปที่ 4   (มิ.ย.59 – มิ.ย.60) 

สถานีท่ีติดตั้ง | เปาหมายครอบคลุม 

ขอมูล ณ วันที่  

5 ม.ค. 60 

	 ในปี	 ๒๕๖0	 กสทช.	 ได้ติดตามและก�ากับดูแลการ
ขยายโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัผ่านกลไก
ท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงาน 
ผลการด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	 และคุณภาพ
การให้บริการโครงข่ายมายังส�านักงาน	กสทช.	 เป็นประจ�า 
ทุกเดือนรวมทั้งได้จัดตั้งคณะท�างานติดตามและก�ากับ
ดูแลการขยายโครงข่าย	 รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทาง 
การปกครองในกรณีมีการด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมส�าหรับให้บริการโครงข่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือตามหลักเกณฑ์ท่ี	 กสทช.	
ก�าหนด	โดยทีผ่่านมาได้มกีารใช้มาตรการบงัคบัทางปกครอง
ในกรณีดังกล่าวโดยการออกค�าสั่งให้เร่งติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมต่อผู้ให้บริการโครงข่ายจ�านวนทั้งสิ้น	๗	ครั้ง

 ๕.  คุ ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 

	 	 กสทช.	ได้ด�าเนนิการเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ 
การได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้
อย่างครบถ้วนเป็นจรงิ	ไม่ก่อให้เกดิความร�าคาญ	ซึง่เป็นข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์	 และการได้รับการคุ้มครองในการเข้าถึง 
ส่ือท่ีไม่เหมาะสม	 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ตลอดจน 
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ 
ด้วยกลไกการก�ากับดูแลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	
โดยในป	ี๒๕๖0	ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้

   ๕๒  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



  ๕.๑  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการ
ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ 

	 	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงสื่อ	และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างครบถ้วน	ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   •	 จัดท�าหลกัเกณฑ์ตามประกาศ	กสทช.	เร่ือง	
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์	 เช่น	
ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แนวทางการจัดท�าล่ามภาษามือ 
ค�าบรรยายแทนเสียง	 และเสียงบรรยายภาพส�าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน	์ และด�าเนินการก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการ	ตามประกาศฯ	พร้อมทั้งจัดอบรมผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลให้ม ี
องค์ความรู้ในการจัดท�าบริการค�าบรรยายแทนเสียง	 และ
เสียงบรรยายภาพ	เพือ่การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของคนพิการ

   • 	 ส่งเสริมสิทธิของคนพิการ	 โดยจัดประชุม
องค์กรแต่ละประเภทความพิการ	 และองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู ้ประกอบกิจการรับฟังความคิดเห็น 
ในการจดัให้มบีรกิารทีเ่หมาะสม	สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนพิการ

   • 	 สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิใน
การรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของคนพิการ	
โดยการจัดอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการ
สื่อสารของคนพิการ	(ด้านการได้ยิน)

   • 	 จดัท�าต้นแบบการจดัให้มบีรกิารท่ีเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ของคนพิการ	 โดยการผลิตต้นแบบรายการ
โทรทศัน์ทีจ่ดัให้มบีรกิารล่ามภาษามอื	ค�าบรรยายแทนเสียง	 
และเสียงบรรยาย	 เพื่อให้เป็นรายการต้นแบบที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้

  ๕.๒  การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้บริโภค 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักรู ้ในสิทธิของตนเองและมีความรู ้เท่าทันสื่อ 
ได้มีการดำาเนินการดังนี้

	 	 	 (๑)	การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

	 	 	 	 -	จัดเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย 
ผู ้บริโภค	 และด�าเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็ง 
เครือข่ายผู้บริโภค	ระดับภมูภิาค	รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การจัดกิจกรรมรณรงค์/สร ้างสังคมให้มีความตื่นตัว 
เรื่องการรู้จักสิทธิของการเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	
ส�าหรับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคทั้ง	4	ภูมิภาค

	 	 	 	 -	จัดให ้มีช ่องทางการสื่อสารสร ้าง 
ความรู้ความเข้าใจ	 ตลอดจนการร้องเรียน	 สอบถาม	 และ
รวบรวมข้อมูลท่ีจ�าเป็นเกี่ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภค 
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย	

	 	 	 (๒)		การส ่ ง เส ริมการรู ้ เท ่ าทันสื่ อของ
ประชาชน

	 	 	 	 -	ด�าเนินการส่งเสริมการน�าเรื่องการรู้
เท่าทันสื่อวิทยุ	-	โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา	ร่วมกับ 
สถาบันการศึกษา	 ๑๓	 แห่ง	 ครอบคลุม	 4	 ภูมิภาค	 โดย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางด้าน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา	ด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสาร
มวลชน	 และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์	 ให้มีความรู	้
ความเข้าใจ	มเีทคนคิหรือวธิกีารทีห่ลากหลาย	และสามารถ 
น�าเนื้อหาหรือต�ารารู ้เท่าทันสื่อไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมสถาบัน 
การศกึษาระดับอดุมศกึษา/มหาวทิยาลยัทัง้	๑๓	แห่ง	จดัให้ม ี
การจัดการเรียนการสอนด้านรู้เท่าทันสื่อแบบบูรณาการ 
ในด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน	และด้านครุศาสตร์
หรอืศกึษาศาสตร์	ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาระดับอดุมศกึษา
เดียวกันได้อย่างเหมาะสม

	 	 	 	 -	ด�าเนินการส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อ
นอกระบบการศึกษา	 ๓๖	 แห่ง	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ 
การรู้เท่าทันส่ือวิทยุ	 -	 โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษา 
ในประเทศ	 เพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนงาน 
ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาเพิม่ความสามารถ
ของประชาชนในการรู้เท่าทันส่ือด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และเกิดความต่อเนื่อง	 ภายใต้ช่ือ	
“ชมรมคนทันสื่อ”

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๕3   



  

	 กสทช.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ	 เอกชน	หรือหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศ	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 พัฒนา 
องค์ความรู ้	 รวมทั้งประสานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน	 เพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียง	
กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมของประเทศ	โดยใน 
ปี	๒๕๖0	มีผลการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเนื้อหา
รายการ	 (Broadcasting	 Content)	 ระหว่างส�านักงาน	
กสทช.	กับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้	(Korea	
Communications	Commission	 :	 KCC)	 เมื่อวันที่	 ๒0	
กุมภาพันธ์	 ๒๕๖0	ณ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 กรุงเทพฯ	 เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลทั้งสอง
ประเทศ	 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์	มุ่งหวังให้เกิดการจัดกิจกรรมด้านการผลิต
เนื้อหารายการร่วมกัน	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การก�ากับดูแลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ระหว่างสองประเทศ	

	 ๒.	จดัประชมุคณะอ�านวยการการจดัประชุมนานาชาต ิ
เวทอีภิบาลอินเทอร์เนต็ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	๒0๑๗	(Asia	
Pacific	Regional	Internet	Government	Forum	2017)	
โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในระหว่างวันที	่๒๖	-	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖0	ณ	กรุงเทพฯ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
จัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ต	

	 ๓.	จัดพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจ�านง	 (Letter	 of	
Intent	:	LOI)	กับหน่วยงานด้านการสื่อสารและมัลติมีเดีย
ของประเทศมาเลเซีย	 (Malaysia	 Communications	
&	Multimedia	 Commission	 :	 MCMC)	 เมื่อวันท่ี	 ๓	
สิงหาคม	 ๒๕๖0	ณ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 กรุงเทพฯ	 เพื่อ 

จัดท�ากรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล
ในการท�างานและการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลของ 
ท้ังสองประเทศ	รวมทัง้เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูด้านต่างๆ	ได้แก่ 
ด้านกิจการโทรคมนาคม	 และด้านกระจายเสียง	 การแลก
เปลีย่นบคุลากร	การจดัอบรม	สมัมนาร่วมกนั	รวมถงึกจิกรรม 
ภายใต้กรอบ	APEC	APT	ITU	และ	ASEAN

	 4.	จดัประชมุเชงิวชิาการภายใต้หวัข้อ	“International	
Satellite	 Symposium	 2017”	 โดยเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (ITU) 
ในระหว่างวนัท่ี	๓๑	สงิหาคม	-	๑	กนัยายน	๒๕๖0	ณ	กรงุเทพฯ	
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 หน่วยงานในการก�าหนดนโยบายและแผน	
หน่วยงานก�ากบัดูแล	และผู้ประกอบการด้านกจิการสือ่สาร	
และให้ได้รับองค์ความรู้ด้านการใช้งานคลื่นความถี่และ 
วงโคจรดาวเทียม

	 ๕.	จัดประชุมเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ	 “Digital	
Financial	Inclusion	Symposium	2017”	เมื่อวันที่	๑๑	
กนัยายน	๒๕๖0	ณ	กรุงเทพฯ	เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน	สถาบนัการเงนิ	และผูแ้ทนสมาชกิอาเซยีน	ได้รบัทราบ 
นโยบายเร่ืองการรวมระบบการเงินในยุคดิจิทัล	 (Digital	
Financial	 Inclusion)	 ที่หลากหลาย	 รวมถึงการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการท�าธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความปลอดภัยและสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น	

	 ๖.	จดัประชมุร่วมกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลของประเทศ

สมาชิกอาเซียน	 ภายใต้หัวข้อ	 “Over	 The	 Top	 (OTT)” 

ในระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๓	กันยายน	๒๕๖0	ณ	กรุงเทพฯ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนกรอบความร่วมมือในการก�าหนด

แนวทางด�าเนินการเพ่ือรองรับบริการ	 OTT	 ในภูมิภาค

อาเซียน	

ด้านการด�าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม

   ๕๔  ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช.  ประจำ�ป ี ๒56๐



	 ๗.	จัดประชุมคณะท�างานเอเปคด้านโทรคมนาคม
และสารสนเทศ	ครั้งที่	๕๖	เมื่อวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๖0 
ณ	 กรุงเทพฯ	 เพื่อร่วมหารือแนวความคิดด้านการก�ากับ 
ดูแลในการให้บริการ	OTT	ในเขตเศรษฐกิจเอเปค	

	 ๘.	จดัประชมุเชงิวชิาการระดบันานาชาตภิายใต้หวัข้อ	
“NBTC	International	Conference	on	Policy	for	Cyber	
Sustainability	-	A	Global	View”	ในระหว่างวนัท่ี	๑4	-	๑๕	 
ธันวาคม	๒๕๖0	ณ	กรุงเทพฯ	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และประสบการณ์ด้านการด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส	์
รวมทั้งหารือแนวทางการป้องกันความเสียหายต่อการ
โจรกรรมทางโลกไซเบอร์	 รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 
ทางวิชาการด้านโทรคมนาคม	

	 ๙.	จัดกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	
ส�านักงาน	กสทช.	และกระทรวงไปรษณย์ีและโทรคมนาคม	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อแก้ปัญหา 
คล่ืนความถีร่บกวนพ้ืนทีช่ายแดน	และการก�ากบัดูแลกิจการ
โทรคมนาคม	ซึ่งหนึ่งในภารกิจภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว	
ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 หรือระบบแอปพลิเคชัน	 “๓	 แกร๊ป” 
ให้แก่กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม	สปป.	ลาว	โดยได้
เร่ิมทดลองใช้แล้ว	ซ่ึง	สปป.	ลาว	มกี�าหนดแผนการด�าเนนิงาน 
ดังนี้

  •	วันท่ี	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖0	 :	 เริ่มใช้งานระบบ 
แอปพลิเคชัน	 “๓	 แกร๊ป”	 โดยเริ่มลงทะเบียนทั้งกรณี 
ซิมการ์ดที่ใช้งานในปัจจุบัน	และการเปิดซิมการ์ดใหม่	

  •	วันที่	 ๑	มกราคม	๒๕๖๑	 :	 ซิมการ์ดที่ไม่มีการ 
ลงทะเบียนจะถูกระงับการให้บริการ	 (มีระยะเวลาให้
ประชาชนลงทะเบยีนกรณซีมิการ์ดทีใ่ช้งานปัจจบุนั	๓	เดอืน)

ส่วนที่ ๒   ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒56๐    ๕๕   



ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ
ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐



 • พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมุ่งสู ่มาตรฐาน
สากล ISO 9001 : 2015 โดยด�าเนินการต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้ส�านักงาน กสทช. เข้าสู่ระบบบริหารงาน
คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 

 • ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน
องค์กรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จ�านวน ๖ ฉบับ

 • พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (๕ ส) ประจ�าปี 
๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา 
สถานทีใ่นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่งและเพือ่การเสรมิสร้าง 
ความสามัคคี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส�านักงาน กสทช. 

 • ด�าเนินโครงการจัดการองค์ความรู้ของส�านักงาน 
กสทช. (Knowledge Management: KM) และกิจกรรม 
NBTC KM DAY ประจ�าปี ๒๕๖๐ มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม
และวฒันธรรมการเรยีนรูเ้พือ่สร้างชมุชนนกัปฏบิติัการเรยีนรู้ 

 • ด�าเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่น้องพี่ส�านักงาน 
กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น “รู้จัก เข้าใจ 
ความเป็นไปของ OTT” “การปรับตัวสู่นโยบาย Digital 
Economy ภายใต ้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐” “ICT Trends and 
DX strategies and hot topics from MWC 2017” 
เป็นต้น

ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ
ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐

 การบริหารงานองค์กร

 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและสากล โดยตระหนักถึง 

ความส�าคัญและจ�าเป็นในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ 

ในการด�าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัต

ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เป็นมาตรฐานสากล 

และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ส�านักงาน กสทช. ได้

ด�าเนนิการพฒันาปรบัปรงุระบบการท�างานภายใน ส่งเสริม

การมีธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร รวมทั้งสร้างเสริมศักยภาพ 

ของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

และค�านึงถึงการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงในพื้นที ่

ทุกภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนและ 

เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจและความท้าทายที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคต โดยในปี ๒๕๖๐ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 

เช่น

 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลส�านักงาน กสทช. โดยเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ 

จากหน่วยงานภายนอกมาร่วมด้วยในการจัดท�านโยบาย 

การก�ากับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance: 

OG) ของส�านักงาน กสทช. 

 • ด�าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส�านักงาน กสทช. และส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามเจตจ�านง

การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสและเป็นแบบอย่างที่ดี

 ส�านักงาน กสทช. มุ ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรตามอ�านาจหน้าที่ซึ่งบัญญัติไว ้ในพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเชื่อมโยงประสานร่วมกัน 
ท�างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งด�าเนินงานต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนในระดับชาติในการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการเติบโตก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน 
โดยในปี ๒๕๖๐ มีผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ดังนี้



 • จัดท�าวารสาร กสทช. (NBTC Journal 2017) 

เพื่อให ้ เป ็นแหล ่งรวบรวมองค ์ความรู ้และงานวิ จัย 

ทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารคลืน่ความถี ่การก�ากบัดแูลกจิการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการพัฒนาความ

ร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งบทความ 
และงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
วิชาการ กสทช. ประจ�าปี

 • จัดตั้งส�านักงาน กสทช. เขต เพิ่มเติมอีกจ�านวน 
๔ จังหวดั ได้แก่ อ่างทอง ราชบรุ ีนครพนม และ นครสวรรค์ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการกับประชาชน 
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

 การติดตาม ตรวจสอบการใช ้คลื่นความถ่ี 
 ในกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์  และกจิการ 
 โทรคมนาคม

 เพือ่ให้การใช้งานความถีว่ทิยขุองประเทศเป็นไปอย่าง 
เหมาะสม มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสาธารณะ โดยปราศจากการรบกวนการใช้งาน
คลื่นความถี่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐ 

ส�านักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค ได้ด�าเนินการติดตาม

และตรวจวัดทางเทคนิคของการแพร่คลื่นวิทยุ เพื่อก�ากับ

ดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ให ้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และมาตรฐานทางเทคนคิต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารประสาน 

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ และปฏบิตัิ

ภายใต้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตลอดจน 

ได้ด�าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทหาร ต�ารวจ ในการ 

ตรวจค้นจับกุมผู ้ใช้งานความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต 

โดยในปี ๒๕๖๐ มีผลการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี ่

สรุปได้ดังนี้   

 1.  การตรวจสอบการครอบครองคลื่นความถี่

  โดยด�าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้หรือ

ถือครองคลื่นความถี่ (Occupancy) ตลอดย่านความถี่ 

๓๐ - ๓๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ เพื่อควบคุมการใช้คลื่นวิทยุให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนดและเง่ือนไขที่ส�านักงาน 

กสทช. อนุญาต และจัดท�าฐานข้อมูลการครอบครองช่อง

ความถี่วิทยุมาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรความถี่

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีการจัดสรรช่องความถี่ใหม่ 

การจัดสรรช่องความถ่ีใช้ร่วม (Sharing Frequency) 

การเรียกคืนช่องความถี่ที่ไม่มีการใช้งาน และเป็นข้อมูล 

เบื้องต้นในการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะ 

ขยายผลการตรวจสอบและระงับการกระท�าของผู้ละเมิด 

ต่อไป  

   ๕8  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



ประเภทของสถานี พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ

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

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์หลัก
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองประกอบกิจการ
๔. ทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์

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

 2.  การตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ 

  เพื่อป้องกันการเกิดการรบกวนระหว่างสถานีวิทยุ
คมนาคมทีใ่ช้งานอยูแ่ล้ว โดยอาจเกดิขึน้จากความบกพร่อง
ทางเทคนิคหรืออื่นๆ และเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
การให้บริการของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบพารามิเตอร์ส�าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน 
การแพร่คลื่น ดังนี้  

 ในปี ๒๕๖๐ ผลการตรวจสอบ สถานวีทิยกุระจายเสียง 
หลัก/โทรทัศน์หลัก (Analog) สถานีวิทยุกระจายเสียง
ทดลองประกอบกิจการ สถานีโทรทัศน์หลัก/ระบบดิจิทัล 
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�านวน ๔,๓๔๒ สถาน ี

พบว่า เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด จ�านวน ๔,๓๐๖ สถานี 
ไม่ได้มาตรฐาน จ�านวน ๓๖ สถานี คือสถานีวิทยุทดลอง
ประกอบกจิการกระจายเสียง ผลการตรวจสอบแยกประเภท
กิจการสรุปได้ดังนี้  

ย่านความถี่
(เมกะเฮิรตซ์)

จำานวนช่องความถี่
ตรวจสอบการใช้งาน ปริมาณใช้งาน

(ร้อยละ)พบการใช้งาน ไม่พบการใช้งาน

๓๐ - ๒๔๕ 989,๖๑7 ๑8,97๖ 97๐,๖๔๑ ๑.9๒

๒๔๕ - ๔7๐ 8๐7,8๐๑ ๔7,๔๓7 7๖๐,๓๖๔ ๐.๐๖

๔7๐ - ๑๔๒7 ๑,๑7๒,๓๑๔ ๓๑,๕7๕ ๑,๑๔๐,7๓9 ๒.๖9

๑๔๒7 - ๓๐๐๐ ๒๖๑,7๑๔ ๕,๑9๖ ๒๕๖,๕๑8 ๑.99

ผลการตรวจสอบการครอบครองคลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๓๐ - ๓๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืนมกราคม - พฤศจกิายน ป ี๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๕9   



กิจการ

สำานักงาน กสทช. 
ภาค 1

สำานักงาน กสทช. 
ภาค 2

สำานักงาน กสทช. 
ภาค ๓

สำานักงาน กสทช.
ภาค 4 รวม

ได้
มาตรฐาน

ไม่ได้
มาตรฐาน

ได้
มาตรฐาน

ไม่ได้
มาตรฐาน

ได้
มาตรฐาน

ไม่ได้
มาตรฐาน

ได้
มาตรฐาน

ไม่ได้
มาตรฐาน

ได้
มาตรฐาน

ไม่ได้
มาตรฐาน

สถานีฐานโทรศัพท์ ๓๑๕ - ๔๕๖ - ๔9๐ - ๖๖7 - ๑,9๒8 -

วิทยุกระจายเสียงหลัก 8๕ - ๑๒๐ - ๔๐๓ - ๑๓9 - 7๔7 -

ทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง

๒๕๑ ๑๓ ๓๔7 ๒ ๕89 ๒๑ 7๒ - ๑,๒๕9 ๓๖

สถานีโทรทัศน์หลัก
และทีวีระบบดิจิทัล

7๖ - ๒๖ - ๖๔ - ๒๔๒ - ๔๐8 -

 ๓.  การตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ 

   ในปี ๒๕๖๐ พบว่า สถิติจ�านวนการแจ้งการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุที่ส�านักงาน กสทช. ได้รับ 
มีจ�านวนทั้งสิ้น ๓๑๓ เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน ซึ่งส�านักงาน กสทช. 
มุ่งแก้ไขปัญหาการส่งคลื่นรบกวนวิทยุที่ใช้ในกิจการควบคุมการจราจรทางอากาศอย่างรวดเร็ว เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารที่อาจท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางการบินได้ โดยจะตรวจสอบและด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ พร้อมทัง้ 
สั่งระงับการใช้งานคลื่นที่รบกวน 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ เดอืนมกราคม - พฤศจกิายน ป ี๒๕๖๐

 4. การตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

  เพื่อระงับการใช้ความถ่ีวิทยุท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
ลดจ�านวนผู้ละเมิดการใช้ความถ่ีวิทยุผิดกฎหมาย และ
ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนระหว่างข่ายวิทยุ
คมนาคมต่างๆ ให้สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบการใช้ความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 
โดยสรุปผลการตรวจสอบพบการใช้งานความถ่ีท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตแยกประเภทกิจการได้ดังนี้

สถิติการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุในกิจการต่างๆ ปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๐

หน่วยงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. รวม

บจก. วิทยุการบิน ๒๑ ๒๒ ๒๕ ๑๒ ๑๒ ๔ ๑๑ ๖ 9 ๒9 ๑๖ ๑๖7

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๒๑ ๔ 8 ๒ ๔ ๖ ๓ ๓ 8 ๖ ๑ ๖๖

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ ๓ ๑๖

บริษัท/ห้าง/ร้าน ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕

ประชาชนทั่วไป ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑๐

ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๑ ๔ ๒ ๒ ๔ ๕ ๓ ๑๑ ๕ ๑ ๑ ๔9

รวม ๖1 ๓1 ๓8 17 2๖ 1๖ 19 2๓ 2๕ ๓๖ 21 ๓1๓

สรุปการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำาปี 2๕๖๐ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๐

กิจการโทรคมนาคม
๓๔ ความถี่

กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
๑๑ ความถี่

กิจการวิทยุคมนาคม
๔ ความถี่

ความถี่ (ร้อยละ ๖9.๓9)

ความถี่ (ร้อยละ 8.๑๖)

ความถี่ (ร้อยละ ๒๒.๔๕)

   ๖๐  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๐

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงการออกอากาศและการปฏิบัติตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของสถานีวิทยุที่ขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงชั่วคราว

ส�านักงาน กสทช.

จ�านวนสถานีที่อยู่ในทะเบียน จ�านวนสถานีที่ออกอากาศได้ จ�านวนสถานีที่ออกอากาศไม่ได้ คงเหลือ

เขต ๑ กรงุเทพมหานคร ๔๔๐ ๑๒๖ ๖๓ ๖๒9 ๒77 ๖๔ ๑8 ๓๕9 ๑๖๓ ๖๒ ๔๕ ๒7๐ ๒๑๔ ๓9 ๒ ๒๕๕ ๕๕ ๓๑๐ ๓๑9 ๕๐.7๒

เขต ๒ อุบลราชธานี ๓8๕ ๑๑๒ ๓๔ ๕๓๑ ๓๐๓ 7๖ ๑๕ ๓9๔ 8๒ ๓๖ ๑9 ๑๓7 ๓97 ๓๓ ๔ ๔๓๔ ๓๒ ๔๖๖ ๖๕ ๑๒.๒๔

เขต ๓ ล�าปาง ๑98 ๕8 ๓๐ ๒8๖ ๑๖9 ๔๒ ๑๒ ๒๒๓ ๒9 ๑๖ ๑8 ๖๓ ๒๒๔ ๒๑ ๐ ๒๔๕ ๑7 ๒๖๒ ๒๔ 8.๓9

เขต ๔ สงขลา ๑๒๐ ๖๒ ๒8 ๒๑๐ 9๓ ๔๐ 7 ๑๔๐ ๒7 ๒๒ ๒๑ 7๐ ๑๒๔ ๒9 ๐ ๑๕๓ ๒๐ ๑7๓ ๓7 ๑7.๖๒

เขต ๕ จันทบุรี ๒๖๕ 79 ๓๑ ๓7๕ ๑๖๕ ๔๐ ๑๒ ๒๑7 ๑๐๐ ๓9 ๑9 ๑๕8 ๒๕8 ๒๑ ๐ ๒79 ๒๕ ๓๐๔ 7๑ ๑8.9๓

เขต ๖ ขอนแก่น ๔๕๖ 77 ๕๒ ๕8๕ ๓๕7 ๖๐ ๒7 ๔๔๔ 99 ๑7 ๒๕ ๑๔๑ ๓๓๕ ๕๓ ๑ ๓89 ๒7 ๔๑๖ ๑๖9 ๒8.89

เขต 7 นครราชสีมา ๓๓๒ ๑๐๖ ๔๓ ๔8๑ ๒๔๑ 7๐ ๑7 ๓๒8 9๑ ๓๖ ๒๖ ๑๕๓ ๓๕๕ ๓๕ ๐ ๓9๐ ๓๕ ๔๒๕ ๕๖ ๑๑.๖๔

เขต 8 อุดรธานี ๓๖๒ 78 ๓๖ ๔7๖ ๒87 ๕9 ๑7 ๓๖๓ 7๕ ๑9 ๑9 ๑๑๓ ๓๒๐ ๖9 ๓ ๓9๒ ๑8 ๔๑๐ ๖๖ ๑๓.87

เขต 9 เชียงใหม่ ๑9๑ ๕8 ๕๐ ๒99 ๑๕๑ ๔8 ๑๖ ๒๑๕ ๔๐ ๑๐ ๓๔ 8๔ ๑97 ๓๒ ๕ ๒๓๔ ๒๑ ๒๕๕ ๔๔ ๑๔.7๒

เขต ๑๐ พิษณุโลก ๔๒๒ ๑๐๐ ๓๑ ๕๕๓ ๓๔๖ ๖8 ๑๕ ๔๒9 7๖ ๓๒ ๑๖ ๑๒๔ ๓7๕ ๒8 ๓ ๔๐๖ ๓๒ ๔๓8 ๑๑๕ ๒๐.8๐

เขต ๑๑ ภูเก็ต 9๖ ๑7 8 ๑๒๑ 7๔ ๑๔ ๔ 9๒ ๒๒ ๓ ๔ ๒9 ๑๐๑ ๐ ๐ ๑๐๑ ๑๔ ๑๑๕ ๖ ๔.9๖

เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช ๑๕๓ ๓๔ ๑9 ๒๐๖ ๑๐๓ ๒๓ ๖ ๑๓๒ ๕๐ ๑๑ ๑๓ 7๔ ๑๔๐ 8 ๐ ๑๔8 ๒๔ ๑7๒ ๓๔ ๑๖.๕๐

เขต ๑๓ สุราษฎร์ธานี 89 ๑๒ ๑๑ ๑๑๒ ๕9 7 ๓ ๖9 ๓๐ ๕ 8 ๔๓ 8๒ ๐ ๐ 8๒ ๑๒ 9๔ ๑8 ๑๖.๐7

เขต ๑๔ ชุมพร ๑๑๕ ๓๔ ๑๔ ๑๖๓ 87 ๑9 ๓ ๑๐9 ๒8 ๑๕ ๑๑ ๕๔ ๑๐๐ ๑7 ๖ ๑๒๓ 9 ๑๓๒ ๓๑ ๑9.๐๒

เขต ๑๕ สุพรรณบุรี ๑8๓ 7๑ ๒๔ ๒78 ๑๓๖ ๕๑ 8 ๑9๕ ๔7 ๒๐ ๑๖ 8๓ ๑๒8 ๔8 ๒๐ ๑9๖ ๑๔ ๒๑๐ ๖8 ๒๔.๔๖

เขต ๑๖ ปราจีนบุรี ๑๑8 ๔7 ๑๑ ๑7๖ 9๐ ๓๑ ๔ ๑๒๕ ๒8 ๑๖ 7 ๕๑ ๑๒7 ๑๖ ๒ ๑๔๕ ๑๖ ๑๖๑ ๑๕ 8.๕๒

เขต ๑7 เชียงราย ๑97 ๓8 ๒7 ๒๖๒ ๑๕๐ ๒๖ 9 ๑8๕ ๔7 ๑๒ ๑8 77 ๑๔8 ๔๓ ๕ ๑9๖ ๑7 ๒๑๓ ๔9 ๑8.7๐

รวมทุกเขต ๔,๑๒๒ ๑,๑๐9 ๕๑๒ ๕,7๔๓ ๓,๐88 7๓8 ๑9๓ ๔,๐๑9 ๑,๐๓๔ ๓7๑ ๓๑9 ๑,7๒๔ ๓,๖๑๕ ๔9๒ ๕๑ ๔,๑๖8 ๓88 ๔,๕๕๖ ๑,๑87 ๒๐.๖7

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๖9.98 ๓๐.๐๒ 7๒.๕8 ๖.7๖ 79.๓๓ ๒๐.๖7
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 ๕. การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย 

  ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการลงพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ทหาร ต�ารวจ ด�าเนินการตรวจสอบสถานีวิทยุ
กระจายเสียงที่ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมายซ่ึง 
ไม่ได้รับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องจาก กสทช. หรือมีการ 
ออกอากาศโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ 79/๒๕๕7 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศ
ของสถานีวทิยกุระจายเสยีงทีไ่ด้รบัอนญุาตทดลองประกอบ
กิจการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕7 และประกาศ 

ส�านักงาน กสทช. เรื่อง ห้ามไม่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
ตามกฎหมายออกอากาศ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 
โดยกรณีที่ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบพบสถานีวิทยุ
กระจายเสียงที่ฝ่าฝืนออกอากาศ จะมีการด�าเนินการ
ตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางปกครอง โดยสรุปผล 
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ดังนี้   

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๖๑   



 ๖. การตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน ์ที ่
ผิดกฎหมาย

  ในยุคที่สื่อวิทยุและโทรทัศน์เติบโตและเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและมีบทบาทส�าคัญ
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐ กสทช. มุ่งมั่น
ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยได้ด�าเนินการตรวจสอบเนื้อหา
วิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายผ่านศูนย์ตรวจสอบเนื้อหา
วิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕7 จนถึง
ปัจจุบัน โดยแบ่งภารกิจในการตรวจสอบออกเป็น ๓ 
ภารกิจหลัก ดังนี้

  (1) การตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์
ซ่ึงประกอบไปด้วยสถานดีาวเทียม ๒7๒ ช่อง สามารถจดัเกบ็ 
เนื้อหาย้อนหลังได้ 9๐ วัน การติดตามตรวจสอบจะมุ่งเน้น 
ที่ประเด็นการหมิ่นหรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การน�าเสนอข่าวที่ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก และ
ประเด็นทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ ซึ่งเม่ือศูนย์
ตรวจสอบเนื้อหาฯ ตรวจพบประเด็นเหล่านี้ จะน�าส่งเร่ือง
รายงานไปยังหน่วยงานของส�านักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส�านักก�ากับผังและเนื้อหารายการฯ เพื่อเสนอ 
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและ
น�าส่งไปยังคณะท�างานฯ ของ คสช. โดยในปี ๒๕๖๐ ได้
ด�าเนินการตรวจสอบช่องโทรทัศน์ต่างๆ จ�านวน ๑๐ ช่อง 
ได้แก่ ช่อง Bright TV ช่องสถานีสุวรรณภูมิ ช่อง People 
TV (หรือ 1 TV ชื่อเดิม) ช่องฟ้าวันใหม่ ช่อง News 1 
ช่อง Voice TV ช่อง ๑๓ สยามไทย ช่อง 24 TV ช่อง Peace TV 
และช่อง Spring News และสุม่ตรวจสอบสถานวีทิยจุ�านวน 
๕ สถานี วันละ ๓ ช่วงเวลา ได้แก่ FM 96.5 จส.100 
FM 100.5 FM 101 และ FM 105 โดยศูนย์ตรวจสอบ 
เน้ือหาฯ ได้น�าเสนอรายงานการตรวจสอบเน้ือหาโทรทัศน์

ไปยังส�านักก�ากับผังและเนื้อหารายการฯ เพื่อเสนอ 
เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและน�าส่งไปยัง 
คณะท�างานฯ ของ คสช. แล้ว จ�านวน ๓๒๓ รายงาน และ
รายงานการตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ จ�านวน ๖๖๔ รายงาน 
รวมทั้งได้ด�าเนินการประสานงานและให้การสนับสนุนใน
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่หน่วยงานภายใน
ส�านักงาน กสทช. เพิ่มเติมจ�านวน ๒7 รายงาน

  (2) การตรวจสอบโฆษณาทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส�าหรับตรวจสอบหาโฆษณาในลักษณะ
เกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณา
เกินเวลา โดยมีจ�านวนช่องสถานีดาวเทียม ๔๐ ช่อง 
ช่องสถานีวิทยุ ๔๐ ช่อง โดยสามารถบันทึกรายการ 
ย้อนหลังได้ประมาณ ๖๐ วัน โดยศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาฯ 
ได้ด�าเนินการน�าส่งรายงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ส�านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทศัน์   เพือ่ตรวจสอบและด�าเนนิการต่อไปตามกฎหมาย 
โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนฐานข้อมูลโฆษณาทางสถานีวิทยุ 
จ�านวน ๑๒,9๕๓ โฆษณา จากจ�านวนฐานข้อมลูรวมทัง้หมด 
๑๔๔,๐๐8 โฆษณา และจ�านวนฐานข้อมูลโฆษณาทางสถานี
โทรทัศน์จ�านวน ๕,7๒๑ โฆษณา จากจ�านวนฐานข้อมูล 
รวมทั้งหมด ๑๓๒,๑๒๕ โฆษณา

  (๓) การตรวจสอบสือ่ออนไลน์ กสทช. ได้ด�าเนนิการ 
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกรมสอบสวนคดี
พิเศษในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ โดย
ในปี ๒๕๖๐ พบเป้าหมายที่กระท�าความผิดหรือเก่ียวข้อง
กับการละเมิดมาตรา ๑๑๒ จ�านวน ๖๕ รายการ และพบ
ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับเพจและผู้ใช้งานท่ีกระท�าความผิด 
อีกจ�านวนมากกว่า 7๐๐ ราย

   ๖๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



เกี่ยวกับการบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
อาทิ การแจกคูปองทีวีดิจิทัล สอบถามพื้นที่การขยาย 
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จ�านวน 
98,๖8๔ เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับการคิดค่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่จาก SMS ที่ไม่ได้สมัคร และ SMS รบกวน จ�านวน 
๑๒,797 เรื่อง และสอบถามเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า
ช่องทางการติดต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จ�านวน 
๖,๕๕๔ เรื่อง

 2. การดำาเนินการเก่ียวกับเร่ืองร ้องเรียนของ 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

  2.1 ดำาเนินการแก ้ไขป ัญหาเร่ืองร ้องเรียน 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้

   (๑) การด�าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทัศน์ โดยในปี ๒๕๖๐ มจี�านวนเร่ืองร้องเรยีน
ทั้งหมด 78 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทบริการดิจิทัลทีวี จ�านวน 
๕๕ เรื่อง วิทยุทดลองออกอากาศ จ�านวน ๖ เรื่อง โทรทัศน์
ระบบเคเบิลทีวีและระบบดาวเทียม จ�านวน ๑๔ เรื่อง วิทยุ 
(รายเดิม) จ�านวน ๒ เรื่อง และอื่นๆ จ�านวน ๑ เรื่อง ซึ่งได้
ด�าเนนิการตามประกาศ กสทช. เร่ือง การก�าหนดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค�าขอหรือค�าร้องเรียน 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้วเสร็จ 
คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยสามารถแบ่งการร้องเรยีนออกเป็น 
๖ ประเด็น ดังนี้ ๑) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเนื้อหารายการ 
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาตามกรอบกฎหมายมาตรา ๓7 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒) เนื้อหารายการที่ไม่
เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่
97/๒๕๕7 และฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕7 ท่ีเกี่ยวกับการให้ 
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  ๓) การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การหารายได้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ๔) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์  ๕) โฆษณาแฝง และ ๖) ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ 

  ส�านักงาน กสทช. มุ่งมั่นท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ 
คล่ืนความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อคุ ้มครองประชาชน มิให้เกิดการกระท�าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีกระบวนการท�างานในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อ การรวมกลุ่ม
การสร้างเครือข่าย ตลอดจนการด�าเนินการเกี่ยวกับการ
ยุติข้อพิพาทที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคู่กรณี 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารในยคุดจิทิลัด้วย โดยในปี ๒๕๖๐ 
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญเกี่ยวกับการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้ดังนี้
 1. การรับเรื่องร้องเรียน 

  ส�านักงาน กสทช. ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการศูนย์ CALL CENTER 1200 มาโดยตลอด 
นอกจากศูนย์ฯ จะท�าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังให้
บรกิารด้านข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องแก่ประชาชนด้วย 
อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
และติดต่อสอบถามข้อมูลซึ่งมีหลากหลายมากขึ้น อาท ิ
การตดิต่อสือ่สารผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (E-mail) 
ระบบ Social Contact และ Mobile Application 
(Mobile NBTC1200) เป็นต้น ปัจจุบันมีจ�านวนประชาชน 
ใช้บริการศูนย์ CALL CENTER 1200 เพื่อสอบถามข้อมูล 
มากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ  
จ�านวน ๓,๕๐๐ เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงสุด 
๓ อันดับแรก ได้แก่ การร้องเรียนเกี่ยวกับการโอนย้าย
เลขหมาย การคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจาก SMS 
ที่ไม่ได้สมัครและ SMS รบกวน จ�านวน ๒,๑๔๖ เรื่อง 
การร้องเรยีนเกีย่วกบัการบรกิารอนิเทอร์เนต็ อาท ิกรณยีกเลกิ
อนิเทอร์เน็ตก่อนสญัญา เป็นต้น จ�านวน ๕๔9 เรือ่ง และเรือ่ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์ประจ�าที่เสียใช้งานไม่ได้ จ�านวน 
๓๖๑ เรื่อง และเรื่องท่ีประชาชนติดต่อส�านักงาน กสทช. 
ผ่านศนูย์ฯ เพือ่สอบถามข้อมลู จ�านวน ๑๓๖,๐๖๔ เร่ือง โดย
เรือ่งทีม่กีารสอบถามสงูสดุ ๓ อันดบัแรก ได้แก่ การสอบถาม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๖๓   



การน�าเสนอเน้ือหารายการไม่เป็นไปตามแนวปฏบิตัสิ�าหรบั
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต ทัง้นี ้มกีารร้องเรียน 
ประเด็นเนื้อหารายการไม่เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๖ 

   (๒) การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด ๒๐9 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนด้านกิจการ
โทรทศัน์ จ�านวน ๒๐7 เรือ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นเรือ่งร้องเรยีน 
ที่เกี่ยวกับการยกเลิกการให้บริการ การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน การไม่คืนเงินค่าค้างช�าระแก่ผู้บริโภค
ภายใน ๓๐ วันตามที่กฎหมายก�าหนด (เช่น ค่าอุปกรณ์ 
กล่องดาวเทียม ค่าแพ็คเกจรายเดือนที่ช�าระล่วงหน้า) และ
เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียง จ�านวน ๒ เรื่อง 
โดยได ้มีการยุติ /ด� า เนินการแล ้ว เสร็จทั้ งหมดตาม
กระบวนการภายใต้ข้อก�าหนดของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน ๑8๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8๖.๑๒ 

สถิติเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประเภทบริการ จำานวน
ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

กิจการโทรทัศน์

๑. ดิจิทัลทีวี

๑.๑ ช่องรายการ ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐ - -

๑.๒ อุปกรณ์/การรับสัญญาณ ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ - -

๒. แบบบอกรับสมาชิก

๒.๑ โครงข่าย

๒.๑.๑ กล่องดาวเทียม ๒๐๓ ๑7๔ 8๕.7๑ ๒9 ๑๔.๒9

๒.๑.๒ เคเบิลทีวี - - - - -

๒.๒ ช่องรายการ - - - - -

รวม 2๐7 178 8๕.99 29 14.๐1

ประเด็นการร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เนื้อหารายการไม่เหมาะสม (ตามมาตรา ๓๗)

โฆษณาแฝง

เนื้อหารายการไม่เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เงื่อนไขการหารายได้

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ประเด็นอื่นๆ

ร้อยละ ๕๖

ร้อยละ ๒๒

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๔

   ๖๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



สถานะการดำาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในกิจการโทรคมนาคม

 2.2  ดำาเนนิการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในกจิการ
โทรคมนาคม

   (๑)  การด�าเนินการเกีย่วกบัปัญหาเรือ่งร้องเรยีน 
ในกิจการโทรคมนาคม หรือผู ้ที่ได ้รับความเดือดร้อน 
เสยีหายจากการให้บรกิารโทรคมนาคม เช่น ปัญหาทางด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ บริการเสริม การคิด
ค่าบริการผิดพลาด และการยกเลิกบริการ โดยในปี ๒๕๖๐ 
มจี�านวนเรือ่งร้องเรยีนทัง้หมด ๓,๑9๖ เรือ่ง โดยด�าเนนิการ
จนได้ข้อยตุแิล้ว จ�านวน ๒,๖8๑ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 8๓.89 
และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๕๑๕ เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๑ 

   ทั้งนี้ ประเภทบริการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาก
ที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ร้อยละ ๖7.๑๕ ประเภทบริการอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
๑7.๑8 ประเภทบริการโทรศัพท์ประจ�าที่  ร้อยละ ๑๑.๓๐ 
ส�าหรับประเด็นปัญหาหลักที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 
๓ ล�าดับแรก ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
ร้อยละ ๔7.๔๐ บริการเสริม ร้อยละ ๒๖.๒๕ และการ 
คิดค่าบริการผิดพลาด ร้อยละ ๑๐.89 

ร้อยละ 8๓.89 

ร้อยละ ๑๖.๑๑ 

ประเภทบริการ จำานวน
ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

กิจการกระจายเสียง

๑. วิทยุหลัก (รายเดิม) - - - - -

๒. ผู้ได้รับอนุญาตทดลองออกอากาศ

๒.๑ สาธารณะ - - - - -

๒.๒ ชุมชน - - - - -

๒.๓ ธุรกิจ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ - -

รวม 2 2 1๐๐.๐๐ - -

จำานวนทั้งหมด 2๐9 18๐ 8๖.12 29 1๓.88

หมายเหตุ :  ๑)  ขอ้มลูตัง้แตว่นัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕9 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนือ่งจากกระบวนการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนเปน็ไปตามประกาศ 
  กสทช. เรือ่ง การก�าหนดข้ันตอนและระยะเวลาแล้วเสรจ็ในการพจิารณาค�าขอหรอืค�ารอ้งเรยีนดา้นกจิการกระจายเสยีง 
  และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งรวมระยะเวลาในการด�าเนินการตามกระบวนการแล้วใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ - ๓ เดือน

 ๒) เป็นข้อมูลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ยุติแล้ว

อยู่ระหว่างดำาเนินการ

สถิติเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ต่อ)

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๖๕   



สถานะการดำาเนินการเรื่องร้องเรียนตามประเภทบริการ ประจำาปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประเภทบริการ เรื่องทั้งหมด
สถานะเรื่องร้องเรียน

ยุติ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒,๑๔๖ ๑,8๑๒ ๓๓๔

อินเทอร์เน็ต ๕๔9 ๔97 ๕๒

โทรศัพท์ประจ�าที่ ๓๖๑ ๓๑๔ ๔7

สถานีวิทยุคมนาคม ๑๑8 ๔๕ 7๓

อื่นๆ ๒๒ ๑๓ 9

รวมทั้งหมด ๓,19๖ 2,๖81 ๕1๕

ประเด็นปัญหาหลัก เรื่องทั้งหมด
สถานะเรื่องร้องเรียน

ยุติ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ๑,๕๑๕ ๑,๒๐๔ ๓๑๑

บริการเสริม 8๓9 7๕๖ 8๓

คิดค่าบริการผิดพลาด ๓๔8 ๒9๔ ๕๔

การยกเลิกบริการ ๓๓๐ ๓๐๓ ๒7

ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล ๔๓ ๓๓ ๑๐

เรื่องร้องเรียนอื่นๆ ๔๒ ๒9 ๑๓

ปัญหาเกี่ยวกับการถูกก�าหนดระยะเวลาการใช้
บริการ

๓7 ๒7 ๑๐

การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง (ข้อมูลไม่ครบถ้วน) ๒๖ ๒๐ ๖

การเข้าถึงบริการ ๑๔ ๑๓ ๑

คิดค่าบริการไม่เป็นไปตามอัตราขั้นสูง ๑ ๑ ๐

ปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าสู่ระบบ ๑ ๑ ๐

รวมทั้งหมด ๓,19๖ 2,๖81 ๕1๕

สถานะการดำาเนินการเรื่องร้องเรียนตามประเด็นปัญหา ประจำาปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 โดยจ�าแนกเป็นประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๑๐ ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นปัญหามีผลการด�าเนินงานดังนี้

   ๖๖  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



   (๒)  ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง 
ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมและผูร้้องเรียน 
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามท่ีผู้ร้องเรียน
ร้องขอ โดยได้ประสานงานและอ�านวยความสะดวกให้แก่
คู ่กรณีเพื่อจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ระหว่างวันที ่
๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีเรื่องที่คู่กรณี
ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ รวมท้ังสิ้นจ�านวน 
๑๕๒ เรื่อง แบ่งเป็น ๔ กรณี ดังนี้ 

  • เรื่องร ้องเรียนท่ีเข ้าสู ่กระบวนการ 
ไกล่เกลีย่ฯ จ�านวน 7 เรื่อง และด�าเนินการไกล่เกลี่ยและ 
ยุติข้อร้องเรียน จ�านวน ๖ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 8๖) ได้แก่ 
ปัญหาจากการถูกคิดค่าบริการจาก SMS โดยไม่ได้สมัครใช้ 
๑ เรื่อง ปัญหาจากคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๑ เร่ือง 
ปัญหาถูกเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับการยินยอม ๑ เรื่อง ปัญหาจากการ
ได้รับสิทธิการโทรไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขรายการส่งเสริม
รายที่สมัครใช้บริการ/ถูกคิดเวลาการโทรผิดพลาด ๑ เรื่อง 
ปัญหาการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน (Call Center)  
๑ เรื่อง ปัญหาจากการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานไม่ได้ ๑ เรื่อง 
และเรือ่งร้องเรยีนทีด่�าเนนิการไกล่เกลีย่แต่ไม่ยตุข้ิอร้องเรยีน 
จ�านวน ๑ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) ได้แก่ ปัญหาถูกระงับ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ทราบสาเหตุ  

  • เรือ่งร้องเรยีนทีคู่ก่รณตีกลงยตุข้ิอพพิาท 
กันได้ก่อนมีการไกล่เกลี่ยฯ จ�านวน ๕๓ เรื่อง

  • เรื่องร ้องเรียนท่ีคู ่กรณีอีกฝ ่ายหนึ่ ง 
ไม่ประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยฯ และด�าเนินการตามกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการ 
รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
จ�านวน 87 เรื่อง

  • เรื่องร ้องเรียนที่อยู ่ ระหว ่างรอการ
พิจารณาแจ้งความประสงค์จากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง จ�านวน 
๕ เรื่อง

  โดยประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนที่คู่กรณี
แจ้งความประสงค์ขอเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยสูงสุด 
๕ อันดับ ได้แก่ ปัญหาเสาสัญญาณท�าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ การคิดค่าบริการผิดพลาด การคิดค่าบริการจาก 
SMS โดยไม่ได้สมัครใช้ คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
ปัญหาไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานได้ 

  ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ส�านักงาน กสทช. 
ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและความ 
เข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองสิทธผู้ิบริโภค สามารถใช้บริการได้อย่างรูเ้ท่าทนั 
และสามารถเข้าใช้ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและข้อมูล
ข่าวสารจากการใช้บริการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่จะส่งผล 
ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถปกป้องและรักษา
สิทธิของตน และได้รับประโยชน์จากการใช้บริการได้อย่าง
เต็มที่ โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 

  • ด�าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม “ให้แก่ 
ผู้รับใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมและผู้เกีย่วข้อง” 

  • ด�าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม “ให้แก ่
ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและผู้เกี่ยวข้อง” 

  • ผลิตเอกสารเผยแพร่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการ 
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภค 
ผู้รับใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ผู้ร้องเรยีน และ
ผู้สนใจทั่วไป 

  • ด�าเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของ
การแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าจากสถานฐีานของระบบโทรศัพท์
เคล่ือนทีต่่อความปลอดภยัด้านสุขภาพของมนษุย์ ๕ ภมิูภาค

  • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
ในส่วนภูมิภาค

  • การประชุมเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข ่าย
เยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 
“โทรคมนาคมไทยก้าวไปด้วยกัน”

  • ออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้ในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

  • อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น�า
เครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมใน 77 จังหวัด

  • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิต
นกัศกึษาในการสร้างความตระหนกัรูส้ทิธผิูบ้รโิภคในกจิการ
โทรคมนาคม

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๖7   



  • ด�าเนนิโครงการ NBTC Public Forum ประจ�าปี 

๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในหัวข้อสื่อดิจิทัลกับเด็กและ

เยาวชนไทย

  • อบรมสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธ ิ

พ้ืนฐานที่ผู ้บริโภคควรรู ้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชน นักวิทยุสมัครเล่น 

และประชาชนทั่วไป 

  •  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา/

อุปสรรคในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

  • ประชุมหารือร ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�ากับดูแล 

การประกอบกิจการ และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม และ

แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ 

  • ผลติเอกสารเผยแพร่ “รูจ้กัสือ่ รูจ้กัสทิธิ”์ ส�าหรบั

ผู้บริโภคสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 

  • การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้

และการมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย ุ- 

โทรทศัน์กบัสถาบนัการศกึษาในประเทศ” จ�านวน ๓๖ แห่ง

ทั่วประเทศ

  • ด�าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเพื่อเด็กไทยคุณภาพดี ยุค ๔.๐ เพื่อให้เด็กไทย 

มพีฒันาการทีด่ ีเตบิโตตามวยั ด้วยการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 

“อย่าปล่อยให้จอเลีย้งลกู” ผ่านสือ่ต่างๆ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว

  • จัดอบรมการสร้างความตระหนักรู ้ ในสิทธิ

ทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึง

ระบบทีวีดิจิทัล

 การบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
 และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 (กทปส.)

 1. ผลการปฏิ บัติงานประจำาปี 2๕๖๐

  1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ กทปส. ได  ้
ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยได้ก�าหนด Roadmap 
การวิจัยพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการกระจายเสียง 
โทรทัศน์และโทรคมนาคม และทิศทางการวิจัยและพัฒนา 
ที่ตอบสนองต่ออนาคตของประเทศ ซ่ึงมีความสอดคล้อง 
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลบนพื้นฐาน Thailand 4.0  

  2)  การจัดสรรเงิน กทปส. ได ้ด�าเนินการ 
จดัสรรเงนิตามวตัถปุระสงค์กองทนุเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
และประชาชนที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดสรรเงินสนับสนุน
การด�าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่และ
บริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ (Zone C+) 
ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๓,8๑9.๖๔ ล้านบาท เพ่ือกระจาย
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงให้ประชาชนหมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในทุกหมู่บ้าน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศทีม่เีป้าหมายเพือ่ขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ของประเทศไทย ตามนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให ้บริการเป็นการทั่วไป 
ผ่านดาวเทยีม ตามค�าสัง่ คสช. ที ่7๖/๒๕๕9 เรือ่งมาตรการ 
ส่งเสรมิการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลา ๓ ปี การจัดสรรเงินกองทุน
สนบัสนนุโครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผ่านไป
สูก่ารรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัเพือ่สนบัสนนุ
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพ่ิมเติมให้ประชาชน 
จ�านวน ๓.98 ล้านครัวเรือน ในวงเงินจ�านวน ๒,7๔9.๔๒ 
ล้านบาท

   ๖8  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด�าเนินโครงการประเภทที ่๒ (โครงการมุง่เน้นการบรรลุ
ความส�าเรจ็ตามนโยบายของคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ) 
ประจ�าปี ๒๕๕8 จ�านวน ๑๓  โครงการ รวมจ�านวน ๑๐๓.๓๖ 
ล้านบาท เพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการวิจัยและ
พฒันานวตักรรมทีเ่กีย่วข้อง การจดัสรรเงนิให้กองทนุพฒันา
ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการ 
ด�าเนินการตามมาตรา ๕๒ (๕) ของพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในกรอบวงเงิน ๔7๔.๓๑ ล้านบาท และก�าหนดปฏิทินการ
จัดสรรเงินกองทุนประจ�าปี ๒๕๖๑ และกรอบวงเงินการ
จัดสรรเงินกองทุนประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,๕๐๐.๐๐ 
ล้านบาท   

  ๓)  การบริหารเงิน กทปส. ในปี ๒๕๖๐ โดย
กองทุนมีรายรับทั้งหมดจ�านวนเงิน 9,๐๖๔.๑๒ ล้านบาท 
มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้นจ�านวน ๒,๔8๒.๒๐ ล้านบาท 
คงเหลือจ�านวนเงิน ๖,๕8๑.9๒ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๖๐ มเีงินคงเหลอืจ�านวน ๓8,๓99.๑๓ ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี ๒๕๕9 คดิเป็นร้อยละ ๒๐.๖9 โดยในปี ๒๕๖๐ 
กทปส. ได้น�าเงินดังกล่าวฝากธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดท�า 
บัญชีและระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได ้รับอัตรา 
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๔ ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๕9 
เนื่องมาจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ปรบัลดอัตราดอกเบีย้ลงจากสภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกทีย่งัคง
ซบเซา ถึงแม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ ๑.๕๐ เท่าปี ๒๕๕9 ก็ตาม

  4)  การติดตามและประเมินผล ได ้มีกลไก 
การติดตามการด�าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน 
จาก กทปส. โดยความเหน็ชอบของ กสทช. เพือ่ให้เกดิความ 
ม่ันใจว่าโครงการสามารถด�าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การและได้รับการแก้ไขปัญหาหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันอาจ
เป็นอุปสรรคในการด�าเนินการ เพื่อให้โครงการสามารถ
ด�าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและ
มีการใช้จ่ายเงินกองทุนตามสัญญาอย่างเหมาะสม ได้แก ่

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

โครงการกองทุน เพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผล 

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ กทปส. การเชญิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการด�าเนิน
โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕)  การเสริมสร ้างภาพลักษณ์ กทปส. ได  ้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ ข้อมูลการจัดสรรเงิน กทปส. ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
กองทุนโครงการที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
รับทราบ ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุน และกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การจัดประชุมสัมมนา การจัดฝึกอบรม การประชุม
ระดมความคิดเห็น ผ่านช่องทาง Social Network โดย 
จดัท�าเป็น Facebook Fanpage และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ของ
ส�านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช. หรือ 
http://btfp.nbtc.go.th ส�าหรับให้ผู้รับทุนและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เป็นผลให้ กทปส.  
เป็นท่ีรู ้จักแพร่หลาย โดยในปีท่ีผ่านมามีผู ้สนใจขอรับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนทุน และมีการตอบรับเข้าร่วม
กิจกรรมกับ กทปส. เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก

 2. การประเมนิประสิทธภิาพและประสทิธผิล กทปส. 

  การด�าเนินงานของ กทปส. ในปี ๒๕๖๐ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 

  2.1  การประเมินด้านประสิทธิภาพ 

     (๑)  การจัดสรรเงิน กทปส. เพ่ือสนับสนุน
การด�าเนินโครงการตามมาตรา ๕๒ ให้มีประสิทธิภาพ โดย
ได้จ�านวนโครงการตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยในปี ๒๕๖๐ กทปส. ได้ประกาศ
ส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนประเภทที่ ๒ (ประจ�าปี  
๒๕๕8) จ�านวน 8 ขอบเขตงาน วงเงนิรวม ๑7๐.๓๐ ล้านบาท 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได ้มีการคัดเลือก 
หน่วยงานทีส่มควรได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ พร้อมทัง้  
มีการปรับลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับปริมาณ
เนื้องาน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ และได้เสนอความเห็นผลการพิจารณาการ
ส่งเสริมสนับสนุนเงิน กทปส. แก่ผู ้ขอรับการสนับสนุน 
ให้ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    ๖9   



  ในปี ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
มีผู ้ที่สมควรได้รับการพิจารณาสนับสนุน จ�านวน ๑๓ 
โครงการ วงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิวงเงนิรวม ๑7๐.๓๐ ล้านบาท 
และผูท้ีไ่ม่สมควรได้รบัการส่งเสรมิสนบัสนนุจ�านวน ๔๔ ราย 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ปริมาณงานเท่าเดิมใช้งบประมาณ 
น้อยกว่าวงเงินที่ไดัรับอนุมัติ โดย กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจดัสรรเงินให้ผูร้บัทุนจ�านวน ๑๐๓.๓๖ ล้านบาท 

ประหยัดงบประมาณได้ จ�านวน ๖9.9๔ ล้านบาทของ
วงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรหิาร 
กองทุนฯ ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินโครงการตามมาตรา ๕๒ มีประสิทธิภาพ โดยได้
จ�านวนโครงการตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ ๖๐.9๒ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสรุปผลงบประมาณเป็นรายโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช.
หน่วย : บาท

ที่ ขอบเขตของงาน  (TOR) วงเงิน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียด

๑ โครงการให้คะแนนเครดิตบนพื้นฐาน 
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Credit Scoring Based on Behavioral  
Mobile Phone Usage)
หน่วยงาน: ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๔,8๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๓7,๖๒7.๔๐ ศึกษาและวิ จัยการน� าข้ อมูล ใช้  
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Big Data) มาพัฒนาเทคนิคการให้
คะแนนเครดิต (Credit Scoring) 
ที่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ 
รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบ 

๒ โครงการพัฒนาการสื่อสารการส่ง
กระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 
7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของ 
ประเทศไทย
หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์ 

๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๒๒9,97๐.๐๐ พัฒนาเนื้ อหารายการวิทยุและ
บุคลากรภาคภาษาชนเผ่า ทั้ง 7 
ชนเผ่าของประเทศไทย ตลอดจน 
ส่งเสริมและคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมที่อยู่ตามพื้นที่สูง ให้มี
โอกาสได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๓ โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ
คุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
กระจายเสียงตามแนวชายแดน
หน่วยงาน :  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงั 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 8,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ วิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบ ชุด 
ทดสอบคณุภาพสญัญาณคลืน่ความถี ่
ท่ีสามารถเคลือ่นยา้ยได ้และน�าขอ้มลู
จากการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ
ไปสู่การสร้างเป็นข้อมูลสารสนเทศ
แก่ประชาชนตามแนวชายแดนและ
ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

๔ โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
(E-Learning) ส�าหรบัส�านกังานแมก่อง
ธรรมสนามหลวง
หน่วยงาน : สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ไทย 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑9,๓99,๑๐๐.๐๐ พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (E-Learning) 
ส� าหรับส� านักงานแม่กองธรรม 
สนามหลวง เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง 
ในการเผยแผ่่พระพุทธศาสนา 

   7๐  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



ที่ ขอบเขตของงาน  (TOR) วงเงิน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียด

๕ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตรวจสอบ 
คุณภาพของบริการส�าหรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
เคล่ือนที่ 3G และ 4G เพื่อผู้บริโภค 
(Mobile Internet QoS Tool by 
NBTC: MIQT)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐87,๐๐๐.๐๐ จัดท�าแอปพลิเคชันส�าหรับให้ผู้ใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 
3G และ 4G ดาวน์โหลดไปใช้ใน
การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
อนิเทอรเ์นต็ และผูป้ระกอบการตืน่ตวั 
ต่อข้อมูลการส�ารวจที่เกิดขึ้น น�าไปสู ่
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ที่ดีขึ้น 

๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย 
ผู้บริโภคเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ 
ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๒๖๓,๑๐๐.๐๐ พัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภค 
สร้างเครือข่ายด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในพ้ืนท่ี 
ระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
และจดัท�าขอ้เสนอเชงินโยบายทีผ่า่น
การสังเคราะห์แล้วพร้อมทั้งน�าเสนอ
สู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการบริการ
และการก�ากับดูแล

๖.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย 
ผู้บริ โภคเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
ภาคเหนือ
หน่วยงาน : สมาคมชีวิตดี 

๓,8๒๐,๖8๐.๐๐ รวมกลุ่มและอบรมแกนน�าเจ้าหน้าที่
ของศูนย์คุ้มครองสิทธิในพื้นท่ีเขต
ภาคเหนือ ๑๔ จังหวัด พัฒนาทักษะ
การท�างานรับเรื่องร้องเรียน ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ 
การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

๖.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
ผู้ บ ริ โภคในกิจการโทรคมนาคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

๓,9๐๑,๑๒๐.๐๐ รวมกลุม่และอบรมแกนน�า เยาวชน ใน
จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๖ จังหวัด สร้างนักคุ้มครองสิทธิ 
จัดเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ/องค์กรก�ากับดูแล 
และองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคใน
ระดับภาค

๖.๓  โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย 
ผู้บริโภคเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ 
ผู้บริโภค ด้านกิจการโทรคมนาคม 
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน : สมาคมพัฒนาผู้บริโภค
ไทย (TCDA)

๑,8๕๔,9๐๐.๐๐ รวมกลุ่มและอบรมแกนน�าผู้บริโภค 
ทุกอ�าเภอในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 
มี ก า รจั ดพิ มพ์ ร าย ง านส รุปผล 
การด�าเนินโครงการฉบับเผยแพร่ 
สาธารณะ จัดแถลงข่าวน�าเสนอ
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายสู่สาธารณะ และเผยแพร่
รายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เว็บไซต์สมาคม 

หน่วย : บาท

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    7๑   



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ ขอบเขตของงาน  (TOR) วงเงิน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียด

๖.๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย 
ผู้บริ โภคเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 
ภาคกลาง
หน่วยงาน : สมาคมกรุงเก่าเพื่อ
การพัฒนา

๒,๖8๖,๔๐๐.๐๐ รวมกลุ่มและอบรมแกนน�าอาสา
สมัคร ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดภาคกลาง 
มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล
การด�าเนินงาน พัฒนารูปแบบและ
ช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่ 

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและออก 
อากาศเน้ือหารายการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

7๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๑๕๕,๐๑7.78 ขอบเขตงานก�าหนดให้มีการผลิต
เนื้อหารายการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ 
สามารถจัดสรรเงินกองทุนให้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ความยาว ๒๕ นาที 
ไม่น้อยกว่า 7๐ ตอน 

7.๑ โครงการส่งเสริมการผลิตและ
ออกอากาศเ น้ือหารายการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
หน่วยงาน : บริษัท คิดซน พลัส จำากัด

8,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ รายการ ก่ึงสารคดี  เดินทางไป 
ทั่วประเทศไทยเพื่อน�าเสนอวิถีชีวิต
ความเป็นไทย ความยาว ๒๕ นาที 
จ�านวน ๓๐ ตอน

7.๒ โครงการส่งเสริมการผลิต และ
ออกอากาศเ น้ือหารายการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
หน่วยงาน : มูลนิธิคลังสมอง วปอ. 
เพื่อสังคม

๕,๒99,๒๐๐.๐๐ รายการสารค ดีสั มภาษณ์ ผู้ น� า 
ด้านต่างๆ เก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียง ความยาว ๒๕ นาที จ�านวน 
๑๖ ตอน 

7.๓ รายการ สร้างงาน - สร้างอาชีพ 
หน่วยงาน : บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี 
จำากัด 

7,๔๕๕,8๑7.78 รายการกึ่งสารคดี รูปแบบเรียลลิตี้ 
เดินทางไปแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ 
พูดคุยเก่ียวกับอาชีพความเป็นอยู่
ที่ประสบความส�าเร็จและสรุปเป็น
แบบแผนให้แก่ชุมชนอื่นๆ ความยาว 
๒๕ นาที จ�านวน ๒๔ ตอน

8 โครงการ "รางวัลทีวีสีขาว"

หน่วยงาน : มูลนิธิจำานง รังสิกุล 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 7,888,๓๖๑.๐๐ ส่ง เสริมและสนับสนุนการผลิต
รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
และส่ ง เสริมสนับสนุนบุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ 

รวมวงเงิน 17๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 1๐๐,๓๖๐,17๖.18

 ทั้งนี้ โครงการทั้ง 8 โครงการข้างต้น ได้ด�าเนินการลงนามในสัญญารับทุน และเริ่มด�าเนินการในปี ๒๕๖๐ แล้ว

หน่วย : บาท

   7๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



   (๓) การเบิกจ่ายเงินในปี 2๕๖๐ 

    สามารถเบิกจ่ายได้จ�านวน ๑,9๔8.๑๓ 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8๓.๔๔ ของเป้าหมายวงเงิน
เบิกจ่ายรวม ๒,๓๓๔.87 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ
ทีไ่ด้รบัการจดัสรรเงนิจากกองทนุ ประจ�าปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕8 
ทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้วแต่ยงัด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ ต้องผกูพนัมา
ในปี ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้จ�านวน ๓๕๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็น 
ร ้อยละ ๖๓.๓9 โครงการจัดให ้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบ (Zone C+) เบิกจ่ายรวม ๖๒๔.๒๖ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9๖.๑๒ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งสญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทยีม 
เบิกจ่ายรวม ๒๖๕.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8๐.๑8 
และการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่การ
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มเติม 
เบกิจ่ายรวม 7๐7.๑๑ ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 88.๓8 ดงันี้

ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ เป้าหมาย เบิกจ่ายจริง ร้อยละ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจ�าปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕8 ๕๕๔.๓๑ ๓๕๑.๔๐ ๖๓.๓9 

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)

๖๔9.๔8 ๖๒๔.๒๖ 9๖.๑๒ 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ
ทั่วไปผ่านดาวเทียม 

๓๓๑.๐8 ๒๖๕.๔๖ 8๐.๑8 

โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มเติม 

8๐๐.๐๐ 7๐7.๑๑ 88.๓8 

รวม 2,๓๓4.87 1,948.1๓ 8๓.44

   (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กทปส. 

    ในปี ๒๕๖๐ กทปส. ได้มกีารบรหิารจดัการ
โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
รวมทั้งให้การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทนุฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการจดัสรรเงนิ
กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการ กจิกรรม หรอืการด�าเนนิการประเภทท่ี ๑ ประจ�าปี  
๒๕๖๑ แบบสัญญามาตรฐานการรับทุนวิจัยและพัฒนา 
และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว ่าด ้วย 
การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดท�าบัญชี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    7๓   



(4) การดูแลรกัษาเงนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

   กทปส. มีการประมาณการกระแสเงินสด
ตามแผนการรับเงินและแผนการใช้จ่ายของกองทุนที่มี
ภาระผูกพันไว้เท่าท่ีจ�าเป็นในบัญชีออมทรัพย์ ส่วนเงิน 
ท่ีเหลือน�าไปลงทุนในเงินฝากประจ�าธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ โดยพิจารณา Credit 
Risk และ Liquidity Risk และใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน 
ผลประกอบการของธนาคารต่างๆ เป็นเกณฑ์การคัดเลือก
ธนาคารในการลงทุนแต่ละครั้งเพื่อได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด    
โดยมีความเสี่ยงต�่า สามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ กองทุนโดยได้รับอัตรา 
ผลตอบแทนเฉลีย่ร้อยละ ๑.๖๔ ของเงนิฝากธนาคารทัง้หมด 
ทุกประเภทซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ๕ แห่ง ที่ร้อยละ ๐.88

  2.2  การประเมินด้านประสิทธิผล  

  (๑) ในปี ๒๕๖๐ ฐานะการเงินของ กทปส. 
มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
๕๕ ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยในปี 
๒๕๖๐ กทปส. มสิีนทรัพย์ทัง้หมดจ�านวนเงิน ๕9,๕๓๐.๔๕ 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี ๒๕๕9 จ�านวน 8,7๑๕.7๑ ล้านบาท 
โดยสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวนเงิน 
๕๐,๕๓๐.๓๑ ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร 
จ�านวนเงิน ๓8,๓99.๑๓ ล้านบาท โดยปี ๒๕๖๐ มีความ
มัน่คงทางการเงินอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก โดยมสีภาพคล่องอยูใ่น
เกณฑ์สูง โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
เป็น ๔7.๕๓ เท่า (ดีกว่าที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปไม่ต�่ากว่า 
๑.๕ เท่า) และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
(Debt Ratio) เป็น ๐.๑๑ เท่า (ดีกว่าที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไป
ไม่เกิน ๑.๕ เท่า) รายละเอียดปรากฏดังนี้

การเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี 2๕๖๐ และปี 2๕๕9

รายการ
ล้านบาท เพิ่ม (ลด)

ปี 2๕๖๐ ปี 2๕๕9 ร้อยละ ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

เงินฝากธนาคาร ๓8,๓99.๑๓ ๓๑,8๑7.๒๑ ๒๐.๖9 ๖,๕8๑.9๒

สินทรัพย์หมุนเวียน ๕๐,๕๓๐.๓๑ ๔๑,๕๑๔.๖๕ ๒๑.7๒ 9,๐๑๕.๖๖

สินทรัพย์รวม ๕9,๕๓๐.๔๕ ๕๐,8๑๔.7๔ ๑7.๑๕ 8,7๑๕.7๑

หนี้สินหมุนเวียน ๑,๐๖๓.๐๒ ๖๕๔.๓๔ ๖๒.๔๖ ๔๐8.๖8

หนี้สินรวม ๖,๓๐๑.๓9 ๖,989.8๒ (9.8๕) (๖88.๔๓)

กระแสเงินสด

เงินสดรับ 9,๐๖๔.๑๒ ๑๖,7๖๑.7๓ (๔๕.9๒) (7,๖97.๖๑)

เงินสดจ่าย (๒,๔8๒.๒๐) (๑๖,8๔8.๒๐) (8๕.๒7) ๑๔,๓๖๖.๐๐

เงินสดรับมากกว่าจ่าย (จ่ายมากกว่ารับ) ๖,๕8๑.9๒ (8๖.๔7) - -

เงินสดคงเหลือ ๓8,๓99.๑๓ ๓๑,8๑7.๒๑ ๒๐.๖8 ๖,๕79.๒๑

อัตราส่วนทางการเงิน

Current ratio (เท่า) ๔7.๕๓ ๖๓.๔๕ - -

Debt Ratio (เท่า) ๐.๑๑ ๐.๑๔ - -

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนร้อยละ ๑.๖๔ ๑.7๔ - -

อัตราผลตอบแทนเงินฝากเฉลี่ย ธ.พาณิชย์ขนาดใหญ่ 
๕ แห่ง

๐.88 ๐.9๒ - -

   7๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



  (๒) การด�าเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการ 
จัดสรรเงินและใช้จ่ายเงิน กทปส. ประจ�าปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕9 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๕ ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากก่อเกิดผลดีต่อการ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ให้ประชาชนได้รบัคณุภาพและบรกิารทีด่ ีและ
สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวอย่างท่ัวถึง รวมท้ัง กทปส. 
ได้มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้าน 
ความมัน่คงปลอดภยั และด้านการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
แห่งรัฐ 

 ๓. เป้าหมายการดำาเนินงานประจำาปี 2๕๖1

  ส�าหรับปี ๒๕๖๑ กทปส. มีความมุ ่งมั่นที่จะ 
ด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ ให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันให้เกิด 
การวิจัย และพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ความสามารถในการ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถ่ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผู้พิการ 
ผู ้สูงอายุ การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคุ ้มครองผู ้บริโภค รวมท้ังสนับสนุน 
การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย 
การด�าเนินงาน ประจ�าปี ๒๕๖๑ ได้แก่

  ๓.1  เป ้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

   โดยการทบทวน ปรับปรุงแผนแม่บทกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพือ่ให้สอดรบักบัแผนแม่บท กสทช. 
ฉบับใหม่ ประกอบด้วย แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ รวมทั้งยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕79) 
และจัดท�าแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร เพื่อเป็นการ 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน สอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

  ๓.2  เป้าหมายการจัดสรรเงิน กทปส. 

   กทปส. จะด�าเนินการจัดสรรเงินกองทุน
ประจ�าปี ๒๕๖๑ ตามกรอบวงเงินที่ กสทช. ได้อนุมัติไว้ 
จ�านวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ก�าหนด
ให้ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้ก้าวหน้าและมีความพร้อม 
ในการเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค ๔.๐ ดังนี้

ส่วนที่ ๓   ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐    7๕   



ลำาดับ กรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจำาปี 2๕๖1 จำานวน

๑ ประเภทที่ 1
โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ

๓๐๐.๐๐

๒ ประเภทที่ 2
โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความส�าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(ด้วยวิธีการแข่งขันและประกวดราคา)

7๐๐.๐๐

๒.๑ โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความส�าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 (ด้วยวิธีการแข่งขันและประกวดราคา) 
 - ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 - ด้านกิจการโทรคมนาคม
 - ด้านการบริหารคลื่นความถี่ฯ
 - ด้านการวิจัยและพัฒนาฯ

๖7๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

7๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๒.๒ โครงการต่อเนื่อง (ด้วยวิธีตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุน) ๓๐.๐๐

๓ ประเภทที่ 4
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๕๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น 1,๕๐๐.๐๐

  ๓.๓  เป้าหมายการบริหารจัดการ กทปส. ให้มี

ประสิทธิภาพและมั่นคง  

   กทปส. จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารและ

ดูแลรักษาเงินกองทุนฯ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น การพัฒนา

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการติดตามและประเมินผล ระเบียบ

หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา 

ผลงาน และขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือการขยายสัญญา 

รับทุน และระบบงานต่างๆ โดยพัฒนาคู่มือการด�าเนินงาน

และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของส�านกังานกองทนุ

วจัิยและพฒันา และผูร้บัทุน กทปส. ให้มากยิง่ข้ึน รวมทัง้จะ

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานกองทุนวิจัย

และพฒันาให้พร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานรองรบันโยบายและแผน 

กทปส. ให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งทักษะและประสบการณ ์

หน่วย : ล้านบาท

ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การวิเคราะห์และ
ประเมนิผลโครงการ การเงนิและบญัช ีการบรหิารผลการวจิยั 
และทรัพย์สินทางปัญญาและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน 
การส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนนิงาน กทปส. ผลงาน 
ทีไ่ด้รับทนุส่งเสริมและสนบัสนนุการวจัิยจาก กทปส. ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาพลักษณ์ กทปส. 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

  ๓.4  เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  

   กทปส. จะจัดท�าแผนบริหารทรัพย ์สิน
ทางปัญญา ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
จากกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์
อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จ

   7๖  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



สัดส่วนการเข้าถึงครัวเรือนไทยของช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ ปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ครัวเรือนสามารถตอบได้มากกว่า ๑ ช่องทางการรับชม

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

  (๒) สดัส่วนผูช้มช่องรายการโทรทศัน์ ปี ๒๕๖๐8

   จากผลการส�ารวจข้อมลูการรบัชมช่องรายการ
โทรทัศน์ของประชาชนท่ัวประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๖๐ มี
สัดส่วนผู้รับชมช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินต่อสัดส่วนผู้รับชม 
ช่องโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียมคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 
ร้อยละ 8๖.๒๑ ต่อร้อยละ ๑๓.79 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา 
การรับชมช่องรายการโทรทศัน์แยกตามเขตพ้ืนทีท่ีอ่ยูอ่าศัย 
พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ยังคงมีสัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
มากกว่าประชาชนในเขตต่างจังหวัด โดยสัดส่วนผู้รับชม 
ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ต่อพืน้ทีต่่างจงัหวดั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.๒๐ 
ต่อร้อยละ 8๕.๕8

๖ ฐานข้อมูลจาก Nielsen ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
7 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�าการส�ารวจครัวเรือนทั้งสิ้น 8๓,88๐ ครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล โดย 
 เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานสถิติแห่งชาติกับส�านักงาน กสทช. เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และโครงข่ายในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือน
8 เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป

รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐

  1. สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ปี 2๕๖๐
  (๑) สดัส่วนการเข้าถงึครวัเรอืนไทยของช่องทางใน
การรับชมโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๐ 

   จากผลการส�ารวจช่องทางในการรบัชมโทรทศัน์ 
ของครัวเรือนไทยผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ระบบ
แอนะล็อกและดิจิทัล) โครงข่ายดาวเทียม โครงข่ายเคเบิล 
และโครงข่ายไอพทีวี ีของส�านักงานสถติแิห่งชาติ7  ปี ๒๕๖๐ 
พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการรับชมรายการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน (รับชมผ่านเสาก้างปลา/หนวดกุ้ง 
(แอนะล็อก) และผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล) 
สูงสุดเป็นอันดับแรก หรือคิดเป็นร้อยละ ๕7.๓๐ รองลงมา
คอืการรบัชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม คดิเป็นร้อยละ 
๕๐.7๐ และรับชมผ่านโครงข่ายเคเบิล และผ่านโครงข่าย 
ไอพีทีวี คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และร้อยละ ๐.๕๐ ตามล�าดับ 

ภาคพื้นดิน ดาวเทียม เคเบิล IPTV

ร้อ
ยล

ะ
๕7

.๓
๐

ร้อ
ยล

ะ
๕๐

.7
๐

ร้อ
ยล

ะ
๖.

๐๐

ร้อ
ยล

ะ
๐.

๕๐

สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๐๖ 



   ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสัดส่วนการ 
รบัชมช่องโทรทศัน์ของประชาชนท่ัวประเทศในปี ๒๕๖๐ กบั
ปี ๒๕๕9 พบว่า ประชาชนทั่วประเทศมีแนวโน้มรับชมช่อง
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิมากข้ึน กล่าวคอื เพิม่จากร้อยละ 8๐.๑๔ 

สัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ ปี 2๕๕9 - 2๕๖๐

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ของเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา: Nielsen

ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 8๖.๒๑ ในปี ๒๕๖๐ ในขณะที่ 
สัดส ่วนการรับชมช่องโทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียม 
มีแนวโน้มลดลง ซึ่งลดลงจากร้อยละ ๑9.8๖ ในปี ๒๕๕9 
เป็นร้อยละ ๑๓.79 ในปี ๒๕๖๐ 

ปี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

ภาคพื้นดิน 
(ร้อยละ)

เคเบิล/
ดาวเทียม 
(ร้อยละ)

ภาคพื้นดิน 
(ร้อยละ)

เคเบิล/
ดาวเทียม 
(ร้อยละ)

ภาคพื้นดิน 
(ร้อยละ)

เคเบิล/
ดาวเทียม 
(ร้อยละ)

2๕๕9 8๓.8๖ ๑๖.๑๔ 79.๓๕ ๒๐.๖๕ 8๐.๑๔ ๑9.8๖

2๕๖๐ 89.๒๐ ๑๐.8๐ 8๕.๕8 ๑๔.๔๒ 8๖.๒๑ ๑๓.79

  (๓)  ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
(ช่องรายการเดิมและช่องดิจิทัลใหม่) ปี ๒๕๖๐9

   เมือ่พจิารณาเฉพาะในส่วนของผูช้มช่องรายการ 
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ช่องรายการเดิม ๖ ช่องรายการ๑๐ และกลุ่มช่องดิจิทัล
ใหม่ ๑9 ช่องรายการ๑๑ จะเห็นได้ว่า ตลอดทั้งปี ๒๕๖๐ 
ส่วนแบ่งผู้ชมช่องดิจิทัลใหม่มีสัดส่วนสูงกว่าส่วนแบ่งผู้ชม 

ช่องรายการเดิม ซึ่งแนวโน้มของผู้ชมช่องดิจิทัลใหม่ที่ม ี

สัดส่วนที่สูงดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ผู ้ชมโทรทัศน์ 

ท่ัวประเทศเลือกรับชมบริการช่องโทรทัศน์ดิจิทัลมากขึ้น 

โดยน่าจะเป็นผลมาจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาค 

พื้นดินในระบบดิจิทัลครอบคลุมร้อยละ 9๕ ของจ�านวน 

ครวัเรอืนทัง้ประเทศ และเนือ้หารายการทีม่คีวามหลากหลาย 

และน่าสนใจ 

สัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิมและช่องดิจิทัลใหม่ ปี 2๕๖๐

ที่มา: Nielsen

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

ช่องรายการเดิม

ช่องดิจิทัลใหม่

9 เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป
๑๐ ได้แก่ ช่อง ๓, ช่อง ๕, ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง ๑๑ (NBT) และช่องไทยพีบีเอส
๑๑ ไม่รวมสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

๔5.๔ ๔6.๑ ๔6.๗ ๔5.๗ ๔๔.๓ ๔2.9 ๔2.8 ๔5.๗ ๔6.5 ๔5.๔ ๔5.8

5๔.6 5๓.9 5๓.๓ 5๔.๓ 55.๗ 5๗.๑ 5๗.2 5๔.๓ 5๓.5 5๔.6 5๔.2

   79   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



ประเภทช่อง
รายการ

ปี 2๕๕9 ปี 2๕๖๐ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง  
2๕๕9 - 2๕๖๐ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่องรายการเดิม ๔๓,๐๑๐ ๖9.7๕ ๓7,๓๒๕ ๖๕.๑๖ -๑๓.๒๒

ช่องดิจิทัลใหม่ ๑8,๖๕๒ ๓๐.๒๕ ๑9,9๕9 ๓๔.8๔ 7.๐๑

รวม ๖๑,๖๖๒ ๑๐๐.๐๐ ๕7,๒8๔ ๑๐๐.๐๐ -7.๑๐

   (๔)  มูลค ่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน  ์
ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๖๐

    มลูค่าการโฆษณาของช่องรายการโทรทศัน์
ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๖๐ มียอดรวมประมาณ ๕7,๒8๔ 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการโฆษณาของช่องรายการเดิม 
(๖ ช่องรายการ) ประมาณ ๓7,๓๒๕ ล้านบาท และของช่อง
ดิจิทัลใหม่ (๑9 ช่องรายการ) ประมาณ ๑9,9๕9 ล้านบาท 

มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี 2๕๕9 - 2๕๖๐

หมายเหตุ : เป็นผลรวมของมูลค่าการโฆษณาเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วปัดเศษทศนิยม

ที่มา: Nielsen

    เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการโฆษณาในช่อง
รายการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินโดยรวม ปี ๒๕๖๐ กบัปี ๒๕๕9 
พบว่ามแีนวโน้มลดลงประมาณ ๔,๓78 ล้านบาท หรอืลดลง
ร้อยละ 7.๑๐ ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบโดยแบ่งตาม
ประเภทช่องรายการ พบว่า มลูค่าการโฆษณาของช่องดจิทิลั
ใหม่มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 7.๐๑  
ในขณะที่มูลค่าการโฆษณาของช่องรายการเดิมมีแนวโน้ม
ลดลงประมาณร้อยละ ๑๓.๒๒ ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการโฆษณาของช่องดิจิทัลใหม่สอดคล้องกับแนวโน้ม

ส่วนแบ่งผู้ชมที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น 

   (๕)  มูลค่าการโฆษณาในกิจการเคเบิลทีวีและ

ทีวีดาวเทียม ปี ๒๕๖๐

    การโฆษณาในช่องรายการเคเบิลทีวีและ

ทีวีดาวเทียมในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่ารวมประมาณ ๒,๖9๖ 

ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ ๕๒7 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ ๑๖ จากปี ๒๕๕9 

แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการกระจายเม็ดเงินโฆษณาไปยัง

ช่องรายการเคเบลิทีว/ีทีวดีาวเทียมน้อยลง หรืออาจเกดิจาก 

อัตราค่าโฆษณาของช่องรายการท่ีลดต�่าลงมากในช่วงป ี

ที่ผ่านมา

มูลค่าการโฆษณาในช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ปี 2๕๕9 - 2๕๖๐

ที่มา: Nielsen
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   8๐  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



 2.  สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงปี 2๕๖๐

  (๑)  สัดส ่วนการเข ้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุก 
ช่องทาง๑๒ ปี ๒๕๖๐๑๓

   ในปี ๒๕๖๐ มีอัตราการเข้าถึงการรับฟังวิทยุ
จากทกุช่องทาง คดิเป็นร้อยละ ๑๖ ของประชากรท่ัวประเทศ 

ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ 
ยังพบว่าช่วงเวลาท่ีมีผู ้รับฟังวิทยุมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 
๐8.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และช่วงเวลา ๑๔.๐๐ - ๑7.๐๐ น.

สัดส่วนการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุกช่องทาง ปี 2๕๕๕ - 2๕๖๐

 ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนจ�านวนผู้รับฟัง (แยกตาม
สถานที)่ พบว่า ผูค้นส่วนใหญ่นยิมรบัฟังวทิยทุีบ้่าน รองลงมา 
คือ การรับฟังวิทยุในรถและที่ท�างาน นอกจากนี้ ยังพบว่า 
อปุกรณ์ทีป่ระชาชนใช้รบัฟังวทิยมุากทีส่ดุคอื เครือ่งรบัวทิยุ 
รองลงมาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ ตามล�าดับ

  (๒) มลูค่าการโฆษณาในกจิการกระจายเสยีง ปี ๒๕๖๐

   มูลค่าการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นหลักในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล จ�านวน ๓๖ สถาน ี(88.๐ - 9๑.๕, 9๓.๐ - ๑๐๓.๕  

และ ๑๐๔.๕ - ๑๐7.๐ เมกะเฮิรตซ์) ในปี ๒๕๖๐๑๔  

มีมูลค่าประมาณ ๔,๐๖9 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ 

มูลค่าการโฆษณาของปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๕9 พบว่า 

ปี ๒๕๕9 มีมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง

ประมาณ ๔,7๖๖ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าโฆษณาของ

ปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๖97 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ ๑๕

๑๒ เป็นการส�ารวจจากประชากรไทยอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป ซึ่งรับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบ เอฟ.เอ็ม. จ�านวน ๔๐ สถานี (87.๕ เมกะเฮิรตซ์ - ๑๐7.๐ 
 เมกะเฮิรตซ์) จากทุกช่องทาง (เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑๓ เป็นข้อมูลสัดส่วนการเข้าถึงการรับฟังวิทยุจากทุกช่องทางของเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔ เป็นผลรวมของมูลค่าการโฆษณาเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา: Nielsen 
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   8๑   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



  สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: 
WEF) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒7 
กันยายน ๒๕๖๐ มีการรายงานผลการจัดอันดับความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจากดัชน ี
ชีว้ดัความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitiveness 
Index: GCI) ประจ�าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ของ ๑๓7 ประเทศ
ทั่วโลก โดยพิจารณาปัจจัยการพัฒนาประเทศท่ีจะส่งเสริม
ให้มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งและมคีวามยัง่ยนื
ด้วยเกณฑ์ชี้วัดที่ประเมิน ๑๑๔ ตัวชี้วัด แบ่งเป็นกลุ่มดัชนี
ย่อย ๑๒ ด้าน (pillar) อาทิ สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน 
โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค 
การสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูง
และการฝึกอบรม ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินค้า 
ตลาดแรงงาน การพฒันาตลาดเงนิ ความพร้อมทางเทคโนโลยี 
ขนาดของตลาด ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และนวัตกรรม 
ผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่าประเทศไทยมีอันดับท่ีดี
ขึ้นจากเดิมอันดับที่ ๓๔ มาอยู่ในอันดับที่ ๓๒ ของโลก 
และเป็นอนัดบัที ่๓ ในกลุม่ประเทศอาเซยีน รองจากประเทศ
สิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ ๓ ของโลก และประเทศมาเลเซีย 
ที่อยู่ในอันดับที่ ๒๓ ของโลก ส�าหรับประเทศอื่นในอาเซียน 
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย อันดับที่ ๓๖ ประเทศบรูไน 
อันดับที่ ๔๖ และประเทศเวียดนาม อันดับที่ ๕๕ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ อันดับที่ ๕๖ เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม คลื่นหลัก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปี 2๕๕9 - 2๕๖๐

ที่มา: Nielsen

 ส่วนรายงานดัชนีในด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ (ICT Development Index: IDI) เมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดระดับการพัฒนา
และความเหลื่อมล�้าทางด้านเทคโนโลยี จาก ๑7๖ ประเทศ
ทั่วโลก พบว่า ในปีล่าสุดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7๖ 
ของโลก โดยมีอันดับที่ดีขึ้นจากเดิมอยู ่ที่อันดับที่ 77 
อย่างไรกต็าม ตวัชีว้ดัหลกัต่างๆ บ่งบอกว่า ประเทศไทยยงัคง 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และค่าเฉลี่ยของประเทศในแถบ
เอเชียแปซิฟิก โดยมีเพียงข้อมูลจ�านวนผู ้ลงทะเบียน 
ใช้อินเทอร์เน็ตประจ�าที่ต่อจ�านวนประชากร ๑๐๐ คน และ
ปริมาณการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
(Bit/s) ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ยังมีค่าต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก   
ซ่ึงคาดว่าการด�าเนนิงานของ กสทช. ในระยะต่อไปทีมุ่่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตทางสาย รวมทั้ง
การขยายแบนด์วิทในการเชื่อมต่อไปต่างประเทศ จะส่งผล
ให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางด้าน ICT ของประเทศ
ดีขึ้น และสามารถเลื่อนอันดับการพัฒนาทางด้าน ICT 
ให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอีกด้วย

 สภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมที่ส�าคัญ 
แบ่งออกเป็น ๓ ตลาดหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้

สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
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   8๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



1. ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่

  หากพิจารณาจากสถิติจ�านวนผู ้ลงทะเบียนใช้
บริการโทรศพัท์ประจ�าที ่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ พบว่าตลาดบรกิาร

โทรศัพท์ประจ�าที่ของประเทศไทยมีจ�านวนผู้ลงทะเบียน

ใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Subscribers) 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ประมาณ ๓.๖๔ 

ล้านเลขหมาย ลดลงร้อยละ ๒๒.๖๕ เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปี ๒๕๕9 หากคิดเป็นสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ

โทรศัพท์ประจ�าที่ต่อจ�านวนครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ ๑7.๐7 

 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที ่
รวมทัง้ประเทศปี ๒๕๖๐ มผีูใ้ห้บรกิารรายใหญ่คงเหลอืเพยีง 
๒ ราย คือ บริษัท  ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (TOT) และกลุ่ม
บริษัท TRUE๑๕ โดย บริษัททีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน) 
(TT&T) ศาลล้มละลายกลางมีค�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดแจ้ง 
TT&T ยตุกิารให้บรกิารทัง้หมดหลงัจากวนัที ่๒8 กมุภาพันธ์ 
๒๕๖๐ โดยให้บริษัท TOT ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ TT&T เป็นผู้
เข้าด�าเนินการให้บริการแทนทั้งหมด ส่งผลให้ TOT มีส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7๒.9๕ และกลุ่มบริษัท 
TRUE ร้อยละ ๒7.๐๕ ซึ่งส่งผลให้ค่า HHI ตลาดบริการ
โทรศัพท์ประจ�าที่ ปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๐๕๓ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ ๔,9๓9

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ ปี 2๕๕๖ - 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐
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จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ สัดส่วนต่อจำานวนครัวเรือนทั่วประเทศ
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ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่
รวมทั้งประเทศ ปี 2๕๖๐

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ ไตรมาส ๓ ป ี๒๕๖๐

๑๕ กลุ่มบริษัท TRUE ประกอบด้วย บริษัท  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (TICC)

TOT

ร้อยละ 7๒.9๕

TRUE

ร้อยละ ๒7.๐๕

   8๓   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



 2. ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ปี ๒๕๖๐ มจี�านวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารโทรศพัท์
เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) อยู่ที่ประมาณ ๑๑9.8๒ 
ล้านเลขหมาย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๒ หากเทียบจ�านวน
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการต่อ
จ�านวนประชากร ๑๐๐ คน (Mobile Line Penetration 
Rate) อยู่ที่ร้อยละ ๑77.๑๐ และเมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่ง 
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๐ พบว่ากลุ ่ม
บริษัท AIS มีส ่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด คิดเป็นร ้อยละ 
๔๓.7๕ รองลงมาเป็นกลุ่มบริษัท True Mobile ร้อยละ 
๒9.๐8 (ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕9 ที่อยู่ร้อยละ 
๒๖.๖9) โดยค่า HHI ตลาดบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีปี่ ๒๕๖๐ 
ลดลงเป็น ๓,๓9๕ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ ๓,๔๒๐

ส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2๕๖๐

 ๓.  ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Services)

  ปัจจบุนัการให้บรกิารอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
สามารถใช ้บริการได ้หลากหลายช ่องทางด ้ วยกัน 
ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ และการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่ ดังนี้ 

 (๑) อินเทอร ์ เ น็ตความเร็วสูงประจ�า ท่ี (Fixed 
Broadband)

  ปัจจุบันตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วต�่า 
(Narrowband Internet) นั้นค่อยๆ เลือนหายไปจากตลาด
บริการอินเทอร์เน็ต อย่างเช่นเทคโนโลยีในกลุ่ม Dial-up 
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการเชื่อมต่อได้หลาย
เทคโนโลยีมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีในกลุ่ม 
xDSL (Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยี FTTP 
(Fiber to the Premises) มากขึ้น และปี ๒๕๖๐ มีจ�านวน
ผู้ลงทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูประจ�าทีเ่พิม่ขึน้ 
เป็น 8.๐๒ ล้านราย หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ ๑๑.๐9 เมือ่เทียบกับ 
ปี ๒๕๕9 เมื่อพิจารณาการเข้าถึง พบว่าสัดส่วนจ�านวน 
ผู้ลงทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูประจ�าทีอ่ยูท่ี ่
๑๑.8๕ รายต่อจ�านวนประชากร ๑๐๐ คน หรือ ๓7.๖๐ 
ครอบครัวที่ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ต่อจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ ๑๐๐ ครัวเรือน 

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ประจำาที่ ในช่วงปี 2๕๕๖ - 2๕๖๐

 

    หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประจ�าที่ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ พบว่า TRUE 
มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ ๓7.9๒ รองมาคือ 3BB 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.7๓ โดยค่า HHI ปี ๒๕๖๐ ลดลงเป็น 
๒,9๒9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ ๒,9๖๒

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำาที่
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5.๔๔

6.2๓
๗.22

8.02

แนวโน้ม

กลุ่มบริษัท AIS
ร้อยละ ๔๓.7๕

กลุ่มบริษัท TRUE Mobile
ร้อยละ ๒9.๐8

CAT
ร้อยละ ๑.9๔

TOT/MVNOs
ร้อยละ ๐.๐9

กลุ่มบริษัท DTAC
ร้อยละ ๒๕.๑๔

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ ไตรมาส ๓ ป ี๒๕๖๐

   8๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



 (๒) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ (Mobile 
Broadband) 

  ในปี ๒๕๖๐ พบว่ามจี�านวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ประมาณ ๖7.๐๖ ล้าน 
เลขหมาย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.8๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕9 
ซึ่งมีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอยู่ที่ ๖๓.98 โดยมีอัตรา
การเข้าถึงประชากรอยู่ที่ร้อยละ 99.๑๒

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เคลื่อนที่ ปี 2๕๕๖ - 2๕๖๐

ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำาที่ ปี 2๕๕๖ - 2๕๖๐

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดรายได้ Non-voice ในปี 
๒๕๖๐ (ในระยะเวลา 9 เดือน) พบว่า ส่วนแบ่งตลาดรายได้ 
Non-voice ของผู้ให้บริการ ๓ รายใหญ่รวมกันจ�านวน 
ทั้งสิ้น ๑๑9,8๔8 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งตลาดรายได้ของ
กลุ่มบริษัท AIS มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๖.77 
รองลงมาคือ กลุ่มบริษัท DTAC มีสัดส่วนร้อยละ ๒7.๑8 
และกลุ่มบริษัท TRUE มีสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๐๕ โดยค่า 
HHI มแีนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนือ่งเป็น ๓,๖๐๕ เม่ือเทียบ 
กับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ ๓,๖๔8 

ส่วนแบ่งตลาดรายได้ Non voice ปี 2๕๖๐ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

2556 255๗ 2558 2559 2560

(ล
้าน

เล
ขห

มา
ย)

(ร้อยละ)

๓0.0๗

๔๕.๐๕
8๐.๑๓ 88.77

9๔.8๖
99.๑๒

5๓.69
59.69

6๓.98
6๗.06

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ สัดส่วนต่อ
ประชากร

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐
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   8๕   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



  1. ข ้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำาอันมีลักษณะ
เป็นการครอบงำากจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ที่มีผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน
  ในปี ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามผีูร้บัใบอนญุาต
ทีเ่ข้าข่ายต้องด�าเนินการขออนญุาตล่วงหน้า หรอืมกีารกระท�า 
ต้องห้ามในลักษณะการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อันอาจ 
ส่งผลให้เกดิการผกูขาด ลด หรอืจ�ากดัการแข่งขนั ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับดูแล
การควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบง�ากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 2. ข ้อสังเกตเก่ียวกับการกระทำาอันมีลักษณะ
เป็นการครอบงำากิจการโทรคมนาคม ที่มีผลกระทบกับ
ประโยชน์ของรัฐและประชาชน

  ในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กสทช. มีการด�าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ 
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

  ๑) บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เคร์ซ จ�ากัด) 
ขออนุญาตควบรวมกิจการกับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จ�ากดั (มหาชน) เป็นการควบรวมกจิการตามประกาศฯ ข้อ ๒ 
(๕) (๕.๓) “การที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผูร้บัใบอนญุาตเข้าซือ้สนิทรพัย์ทัง้หมดหรอืบางส่วนของผูร้บั
ใบอนุญาตรายอื่น เพื่อควบคุมนโยบาย การบริหารกิจการ 
การอ�านวยการ หรือการจัดการ โดยผลของการเข้าซื้อหุ้น 
ต่อไปน้ีให้ถือเป็นการควบรวมกิจการ” ซึ่งการควบรวม
กิจการดังกล่าวมีเพียงตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ต
ประจ�าที่เท่านั้น ที่บริษัท เคิร์ซฯ และบริษัท ซิมโฟนี่ฯ ม ี
ส่วนแบ่งในตลาด และทัง้สองบรษิทัมส่ีวนแบ่งตลาดน้อยมาก 
จึงมิได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญหรือก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงส่วนแบ่งตลาด หรอืโครงสร้างตลาดทีเ่กีย่วข้อง
ที่เป็นอยู่เดิม เห็นสมควรอนุญาตให้ควบรวมกิจการได้

  ๒) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
ขออนญุาตควบรวมกจิการกบั บรษิทั ทร ูอนิเทอร์เนต็ จ�ากดั 

เป็นการควบรวมกิจการตามประกาศฯ ข้อ ๒ (๕) (๕.๑) 
“การที่ผู ้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้รับใบ
อนุญาตรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอันส่งผลให้สถานะ 
ของผู ้รับใบอนุญาตรายหน่ึงคงอยู ่และผู ้รับใบอนุญาต 
อกีรายหนึง่สิน้สดุลงหรอืเกดิเป็นนติิบคุคลใหม่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามสัญญาร่วมค้า” ซึ่ง 
การควบรวมกิจการดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจภายในกลุ ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) จึงมิได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญหรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด หรือโครงสร้าง
ตลาดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอยู ่เดิม อันได้แก่ ตลาดค้าปลีก
บริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ และตลาดค้าส่งบริการเข้าถึง 
บรอดแบนด์แต่อย่างใด เห็นสมควรอนุญาตให้ควบรวม
กิจการได้
  ๓) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 
ขออนุญาตควบรวมกิจการกับ บริษัท ซีเอส ล็อกซ อินโฟ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นการควบรวมกิจการตามประกาศฯ 
ข้อ ๒ (๕) (๕.๓) “การทีผู่ร้บัใบอนญุาตหรอืผูม้อี�านาจควบคุม
ของผู้รับใบอนุญาตเข้าซ้ือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ของผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ เพือ่ควบคมุนโยบาย การบรหิาร
กิจการ การอ�านวยการ หรือการจัดการ โดยผลของการ 
เข้าซ้ือหุ้นต่อไปนี้ให้ถือเป็นการควบรวมกิจการ” ซึ่งการ
ควบรวมกิจการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับบริการในตลาด
ที่เกี่ยวข้องเหมือนกัน ได้แก่ ๑) ตลาดค้าปลีกบริการ
อินเทอร์เน็ตประจ�าที่ ๒) ตลาดค้าส่งบริการเกตเวย์
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ๓) ตลาดค้าส่งบริการเข้าถึง 
บรอดแบนด์ และ ๔) ตลาดค้าส่งบริการวงจรเช่า และเมื่อ
พิจารณาถึงอ�านาจเหนือตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 
โดยค�านวณค่า HHI ทั้งก่อนและหลังการควบรวมกิจการ 
พบว่าค่า HHI ในแต่ละตลาดทีเ่กีย่วข้องมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้
น้อยมากภายหลังการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ บริษัท  
ซีเอส ล็อกซอนิโฟฯ ยงัมส่ีวนแบ่งตลาดท่ีน้อยมากในทกุตลาด 
ดังนั้นการควบรวมกิจการดังกล่าว จึงไม่ส่งผลให้สภาพ 
การแข่งขันในตลาดเปลี่ยนแปลงไป และไม่ท�าให้เกิดการ
ครอบง�าตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควร
อนุญาตให้ควบรวมกิจการได้

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระท�าอันมีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
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คณุภาพการให้บรกิารและอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ที่มีความส�าคัญกับประชาชน 

๑๖ คา่พารามเิตอรค์ณุภาพของบรกิาร ปรากฏตามภาคผนวกแนบทา้ยในประกาศ กทช. เรือ่งมาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภท 
 เสียง ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๔ ง และภาคผนวกแนบท้ายในประกาศ กสทช.  
 เรือ่งมาตรฐานของคณุภาพการใหบ้รกิารโทรคมนาคมประเภทขอ้มลูส�าหรบัโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ซึง่ประกาศลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่ 
 ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เล่ม ๑๒9 ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง
๑7 เป็นข้อมูลคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาส ๑ - ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยมีผู้ให้บริการที่ได้น�าส่งข้อมูลมายังส�านักงาน กสทช. ดังนี้
 ๑.  บริการโทรศัพท์แบบอยู่กับที่ ได้แก่ ๑) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (True Corp) ๒) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
  (true internet) และ ๓) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT)
 ๒. บริการโทรศัพท์สาธารณะ  ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (True Corp)
 ๓. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ ๑) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AWN)  ๒) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
  (TUC) ๓) บรษิทั เรยีล มฟู จ�ากัด (REAL MOVE) ๔) บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ�ากดั (DTN) ๕) บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
  (DTAC)  และ ๖) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (CAT)
 ๔. บริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการสื่อสารดาวเทียม  ได้แก่ บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ากัด (ARS)
๑8 เป็นข้อมูลคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส�าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐

 กสทช. มุ่งเน้นการก�ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการโทรคมนาคม
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอัตราค่าบริการต่อสาธารณะ โดยได้ท�าการตรวจสอบ
คณุภาพการให้บรกิารของผูป้ระกอบการโทรคมนาคม ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการอนญุาต เงือ่นไขการอนญุาต
ประกอบกจิการ รวมทัง้โครงสร้างอตัราค่าบรกิารให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�าคัญ  

 1. การกำากับดูแลคุณภาพการให้บริการ

  ในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบคณุภาพในการให้บรกิารโทรคมนาคมท้ังประเภท
เสียง และบริการประเภทข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ท้ายประกาศ กสทช. ที่ก�าหนด๑๖ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทกุปี โดยกระบวนการตรวจสอบประกอบด้วยการก�าหนดให้
ผูป้ระกอบการรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพการให้บรกิาร 
ให้แก่ส�านกังาน กสทช. เป็นรายไตรมาส และการด�าเนินการ 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดคุณภาพการให้บริการโดยส�านักงาน 
กสทช. ดังนี้

  ๑.๑ จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 
การให้บริการรายไตรมาสของผู ้ประกอบการท้ังบริการ
โทรศัพท์แบบอยู่กับที่ บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการ

สื่อสารดาวเทียม พบว่า ในปี ๒๕๖๐ ผู้ให้บริการทุกราย๑7 

มีคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีประกาศก�าหนด โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีมาตรฐาน 
และคุณภาพในการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง 

   นอกจากนี้ จากการพิจารณาข้อมูลคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส�าหรับโครงข่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู ้ประกอบการทั้ง ๖ ราย ได้แก่ 
บริษัท AWN บริษัท CAT บริษัท TOT บริษัท TUC 
บรษิทั DTN บรษิทั DTAC พบว่า ในปี ๒๕๖๐๑8  ผูใ้ห้บรกิาร 
ทุกรายมีคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ประกาศก�าหนด โดยในภาพรวมมีมาตรฐาน 
และคุณภาพในการให้บริการอยู ่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�า่ตามที่ก�าหนด
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๑9 เป็นข้อมูล ณ ไตรมาส ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๐
๒๐ เป็นข้อมูล ณ ไตรมาส ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๐

  ๑.๒  จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งประเภทเสียงและประเภทข้อมูล 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ทั้ง 7๔ จังหวัด โดยตรวจวัดคุณภาพบริการของผู้ให้บริการ
จ�านวน ๕ ราย ได้แก่ บริษัท AWN บริษัท TUC และ 
บรษิทั DTN บรษัิท CAT และบรษิทั TOT  ในเรือ่งอตัราส่วน
การทดสอบส�าเรจ็ (Call Setup Success Rate) ค่าความเรว็
เฉลีย่ในการส่งข้อมูลของการดาวน์โหลด (FTP DL Average 
Throughput) และค่าความเรว็เฉลีย่ในการส่งข้อมลูของการ
อัพโหลด (FTP UL Average Throughput) โดยมีผลการ
ตรวจสอบฯ ดังนี้

   ๑) ผลการทดสอบอัตราส่วนการทดสอบ
ส�าเร็จ (Call Setup Success Rate) ในปี ๒๕๖๐๑9 ของ
ผู้ประกอบการทั้ง ๕ ราย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานฯ 
ที่ก�าหนด กล่าวคือมีค่าเฉลี่ยท้ังประเทศคิดเป็นร้อยละ 

ผลการทดสอบการวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไตรมาสที่ 1 - ๓ ปี 2๕๖๐)

รายการทดสอบ/
สำานักงาน กสทช.

อัตราส่วนการทดสอบสำาเร็จ 
(ร้อยละ)

Call Setup Success Rate 

ค่าความเร็วเฉลี่ยในการ
ส่งข้อมูลของการดาวน์โหลด 

FTP DL Average 
Throughput (Mbps)

ค่าความเร็วเฉลี่ยในการ
ส่งข้อมูลของการอัพโหลด

FTP UL Average 
Throughput (Mbps)

เขต ๑ (นนทบุรี) 99.8๑ ๑๑.89 7.๐๑

เขต ๒ (อุบลราชธานี) 98.๖๑ 9.9๑ ๕.8๒

เขต ๓ (ล�าปาง) 99.๕๑ ๑๖.๒๖ ๖.๑๒

เขต ๔ (สงขลา)* 98.99 ๑๑.๒๔ ๓.7๕

เขต ๕ (จันทบุรี) 99.๓8 8.9๓ ๔.๑๕

เขต ๖ (ขอนแก่น) 98.9๐ ๑๕.๔๓ ๖.8๓

เขต 7 (นครราชสีมา) 98.๐7 ๑๐.๔๓ ๔.๖๔

เขต 8 (อุดรธานี) 98.7๖ ๑๑.8๖ ๖.๑๖

เขต 9 (เชียงใหม่) 99.๑9 ๖.๕๒ ๔.๒๓

เขต ๑๐ (พิษณุโลก) 99.๓๔ ๖.๒๔ ๓.๔๕

99.๐๖ โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการมีการแข่งขันทางด้าน
คุณภาพการให้บริการเสียงมากขึ้น หากผู้ให้บริการรายใด
มีคุณภาพการให้บริการเสียงที่ต�่ากว่ามาตรฐานจะส่งผลให ้
สูญเสียฐานลูกค้าได้ จึงท�าให้ผู้ให้บริการแต่ละรายต่าง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเสียงของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ 
รักษาฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงเพื่อดึงดูดฐานลูกค้า
จากผู้ให้บริการรายอื่นๆ 

   ๒) ผลการทดสอบค่าความเร็วเฉลี่ยในการ
ส่งข้อมลู (FTP Average Throughput) ในปี ๒๕๖๐๒๐ ของ
ผู้ประกอบการทั้ง ๕ ราย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานฯ 
ที่ก�าหนด กล่าวคือมีความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลของการ
ดาวน์โหลดอยู่ที่ ๑๐.๐9 เมกะบิตต่อวินาที และความเร็ว
เฉลี่ยในการส่งข้อมูลของการอัพโหลดอยู่ที่ ๔.9๑ เมกะบิต
ต่อวินาที 
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   นอกจากน้ี ในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กสทช. 
ยังได้ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ประเภทเสียงและประเภทข้อมูลของผู้ให้บริการ 
ตามเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการและตามภารกิจพิเศษที่ได้
รับมอบหมาย ดังนี้

   (๑) การตรวจวัดคุณภาพบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ตามเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม พบว่ามีเรื่องร้องเรียน จ�านวน ๔๒ เรื่อง 

   (๒) การตรวจวัดคุณภาพบริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีใ่นงานกิจกรรม กสทช. สญัจรพบประชาชน  จ�านวน  
๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ 
จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ ๓ จังหวัดอุดรธานี

   (๓) การตรวจวัดคุณภาพบริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีต่ามภารกิจพเิศษทีไ่ด้รบัมอบหมาย อาท ิการตรวจ
วัดคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัใกล้เคยีง การตรวจสอบ 
คุณภาพสัญญาณฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
บริเวณพื้นที่อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณฯ 
ในงานพระราชพธิถีวายความเคารพพระบรมศพ และพระราช
พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ณ บรเิวณท้องสนามหลวง 
ตั้งแต่วันที่ ๑8 ตุลาคม ๒๕๕9 - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายการทดสอบ/
สำานักงาน กสทช.

อัตราส่วนการทดสอบสำาเร็จ 
(ร้อยละ)

Call Setup Success Rate 

ค่าความเร็วเฉลี่ยในการ
ส่งข้อมูลของการดาวน์โหลด 

FTP DL Average 
Throughput (Mbps)

ค่าความเร็วเฉลี่ยในการ
ส่งข้อมูลของการอัพโหลด

FTP UL Average 
Throughput (Mbps)

เขต ๑๑ (ภูเก็ต) 99.๔๕ 8.๒๒ ๔.๖๕

เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 99.๒7 ๕.๓๖ ๒.๕๖

เขต ๑๓ (ระนอง) 99.๑๔ ๑๒.๑๓ ๔.9๑

เขต ๑๔ (ชุมพร)** 98.7๑ ๒.๔๒ ๑.๐๓

ส�านักงานใหญ่ 98.7๕ ๑๔.๔๒ 8.๓๒

เฉลี่ยทั้งประเทศ 99.๐๖ ๑๐.๐9 ๔.9๑

หมายเหตุ : * ทดสอบผู้ให้บริการเพียง ๔ ราย ยกเว้น CAT
 ** ทดสอบผู้ให้บริการเพียง ๔ ราย ยกเว้น TOT

   (๔) การน�ารถทดสอบคุณภาพสัญญาณ
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Drive test) พร้อมเครือ่งมอืและอุปกรณ์
ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที ่
เข้าร่วมแสดงในนทิรรศการด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
(Cyber Lab)

   (๕) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 8 (JTC-8) และตรวจวัด 
ระดับความแรงสัญญาณร่วมกันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ บรเิวณจงัหวดัมกุดาหาร ประเทศไทย 
และแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาว 

ผลการทดสอบการวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไตรมาสที่ 1 - ๓ ปี 2๕๖๐) (ต่อ)

   89   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



 ๒.	การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

  ๒.๑  อัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจ�าที่๒๑

   ปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่หลัก 
๒ ราย คอื บรษิทั TOT และกลุม่บรษิทั TRUE๒๒ แต่เนือ่งจาก
จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่าง 
ต่อเนือ่ง ท�าให้ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์ประจ�าท่ีพยายามกระตุน้
ปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้บริการ เพื่อรักษาฐานผู้ใช้บริการ 
และระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต่อเลขหมายไว้ อย่างไรกต็าม 
หากพิจารณารายได ้เฉลี่ยต ่อเดือนต่อเลขหมายของ 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ พบว่า
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (ARPU) ที่ ๒๑๔ บาท
ต่อเดือนต่อเลขหมายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ประมาณ 
ร้อยละ ๒๑.๔๒ 

๒๑ เป็นข้อมูลโทรศัพท์ประจ�าที่ มิได้รวมถึงโทรศัพท์สาธารณะและ PCT
๒๒ ประกอบด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TRUE) และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (TICC)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

2557 2559 25602558

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย	(ARPU)
ของการให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่

  ๒.๒ อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นประเทศไทย 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้บริการเอกชนรายใหญ่ ๓ กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท DTAC และกลุ่มบริษัท 

TRUE นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

บริษัท CAT และบริษัท TOT และผู้ให้บริการรายเล็กที่ไม่มี

โครงข่ายของตัวเอง จากอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ทั้งบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการที่มิใช่เสียง 

(Non-Voice)  ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ พบว่า ผู้ให้บริการ

ประเภทเสียง (Voice) แต่ละราย มีการคิดอัตราค่าบริการ

เฉลี่ยอยู่ที่ ๐.๔๒ บาทต่อนาที โดยกลุ่มบริษัท AIS มีอัตรา 

ค่าบรกิารสงูสดุเฉลีย่เท่ากบั ๐.๔๗ บาทต่อนาท ีรองลงมา คอื

กลุม่บรษิทั TRUE มอีตัราค่าบรกิารเฉลีย่เท่ากบั ๐.๔๒ บาท

ต่อนาท ีและกลุม่บรษิทั DTAC มอีตัราค่าบรกิารต�า่สดุเฉล่ีย

เท่ากับ ๐.๓๕ บาทต่อนาที หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตรา 

ค่าบรกิารประเภทเสยีงปี ๒๕๖๐ กบัปี ๒๕๕๙ พบว่ามแีนวโน้ม 

ที่ลดลงเนื่องจากผู้ให้บริการเน้นน�าเสนอรายการส่งเสริม 

การขายในการใช้งานประเภทข้อมูล (Data) มากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการที่หันไปใช้งาน 

การรับส่งข้อมูลมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีการ

พฒันาให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ อาท ิ Line, Facebook Messenger, 

Viber, Skype และ BeeTalk เป็นต้น

อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงเฉลี่ยของผู้ให้บริการแต่ละราย	ปี	๒๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

กลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท DTAC กลุ่มบริษัท True Mobile เฉลี่ย
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0.44

0.47
0.44 0.44

0.46
0.420.44 0.44 0.42

2557 2558 2559 2560

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

(บ
าท

ต่อ
นา

ที)

0.43 0.35

0.30

0.420.41

195 184 176
214

   90  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



อัตราค่าบริการเฉลี่ยสำาหรับบริการที่มิใช่เสียงของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

  อัตราค่าบริการเฉลี่ยส�าหรับบริการที่มิใช่เสียง 
(Non-Voice) ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ บริการ
ข้อความสั้น (SMS) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และ
บริการอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) ของผู้ให้บริการ 
แต ่ละรายนั้น ในป ี ๒๕๖๐ พบว ่ากลุ ่มบริษัท AIS 

เป็นผู้ให้บริการที่มีอัตราค่าบริการต�่าสุดทุกประเภทบริการ 
โดยมีอัตราค่าบริการ SMS เฉลี่ย ๐.97 บาทต่อข้อความ 
และอตัราค่าบริการ MMS เฉล่ีย ๒.๒๓ บาทต่อข้อความและ
อตัราค่าบรกิาร Mobile Internet เฉลีย่ ๐.๑๕ บาท/ Mbps 

  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการอนุญาตได้มีการ

ก�าหนดอตัราค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีให้บรกิารบนคลืน่

ความถี่ย่าน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ ย่าน ๑8๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และ

ย่าน 9๐๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยอตัราค่าบรกิารเฉลีย่ทีใ่ห้บริการ

บนคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ ต้องต�่ากว่าอัตราค่า

บริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๕ ในขณะทีอ่ตัราค่าบรกิารเฉลีย่ทีใ่ห้บรกิารบนคลืน่ความถี่

ย่าน ๑8๐๐ เมกะเฮริตซ์ และ 9๐๐ เมกะเฮริตซ์ ต้องต�า่กว่า 
อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ 
กิกะเฮิรตซ์ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8 

  ส�าหรับคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ ผู้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ จ�านวน 
๓ ราย ได้แก่ บรษิทั AWN๒๓ บรษิทั TUC๒๔ และ บรษิทั DTN๒๕ 
ได้มีการน�าเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่อย่างต่อเนื่อง 

SMS (บาท/ข้อความ)

๑.20

๑.00

0.80

0.9๗

๑.๑๗
๑.๑๑

กลุ่มบริษัท DTACกลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท
TRUE Mobile

MMS (บาท/ข้อความ)

๔.00

2.00

0.00

2.2๓
๓.0๓ 2.6๔

กลุ่มบริษัท DTACกลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท
TRUE Mobile

Mobile Broadband (บาท/Mbps)

0.๔0

0.20

0.00

0.๑5 0.๑6

0.2๑

กลุ่มบริษัท DTACกลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท
TRUE Mobile

๒๓ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๔ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๕ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   9๑   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

ประเภทบริการ

บริการ Voice บริการ SMS บริการ MMS บริการ Mobile Internet

อัตราค่าบริการเฉลี่ย
ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕

๐.97 บาท/นาที ๑.๕๖ บาท/ข้อความ ๓.9๐ บาท/ข้อความ ๐.๓๓ บาท/MB

อัตราค่าบริการของ
ผู้รับใบอนุญาต

๐.๕7 - ๐.7๓
บาท/นาที

๑.๑7 - ๑.๒๑
บาท/ข้อความ

๒.๕๒ - ๓.๐๓
บาท/ข้อความ

๐.๑๖ - ๐.๑8 บาท/MB

ประเภทบริการ

บริการ Voice บริการ SMS บริการ MMS บริการ Mobile Internet

อัตราค่าบริการเฉลี่ย
ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8

๐.๖9 บาท/นาที ๑.๑๕ บาท/ข้อความ ๓.๑๑ บาท/ข้อความ ๐.๒๖ บาท/MB

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของ
ผู้รับใบอนุญาต

๐.๕๖  บาท/นาที ๐.88 บาท/ข้อความ ๒.๒๒ บาท/ข้อความ ๐.๑๕ บาท/MB

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 18๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

๒๖ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕9
๒7 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9

โดยได้น�าเสนอรายการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ในปี 
๒๕๖๐ อัตราค่าบริการประเภทเสียง (Voice) อยู่ระหว่าง 
๐.๕7 - ๐.7๓ บาทต่อนาท ีซึง่ลดลงประมาณร้อยละ ๒๕ - ๔๑ 
จากอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการ Mobile Internet ที่ผู ้รับ 
ใบอนุญาตน�าเสนออัตราค่าบริการประมาณ ๐.๑๖ - ๐.๑8  
บาทต่อ Mbps ซึง่ลดลงประมาณร้อยละ ๔๕ - ๕๒ จากอตัรา 
ค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ 

  ส�าหรับคลื่นความถี่ย่าน ๑8๐๐ เมกะเฮิรตซ ์
มีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑8๐๐ เมกะเฮิรตซ์
จ�านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท AWN๒๖ และบริษัท TUC๒7

โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียง (Voice) โดยเฉล่ีย 
อยู่ที่ ๐.๕๖ บาทต่อนาที ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ ๑7 

จากอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8 
และอัตราค่าบริการ Mobile Internet โดยอัตราเฉลี่ย 
อยู่ที่ ๐.๑๕ บาทต่อ Mbps ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ ๓๑ 
จากอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8 

   9๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี ๒๕๖๐



๒8 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕9
๒9 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕9

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 9๐๐ เมกะเฮิรตซ์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

ประเภทบริการ

บริการ Voice บริการ SMS บริการ MMS บริการ Mobile Internet

อัตราค่าบริการเฉลี่ย
ณ วนัที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8

๐.๖9 บาท/นาที ๑.๑๕ บาท/ข้อความ ๓.๑๑ บาท/ข้อความ ๐.๒๖ บาท/MB

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของ
ผู้รับใบอนุญาต

๐.๕๖  บาท/นาที ๐.88 บาท/ข้อความ ๒.๒๒ บาท/ข้อความ ๐.๑๕ บาท/MB

  ส�าหรับคลื่นความถ่ีย ่าน 9๐๐ เมกะเฮิรตซ  ์
มีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 9๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
จ�านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท AWN๒8 และบริษัท TUC๒9

โดยมีอัตราค่าบริการประเภทเสยีง (Voice) โดยเฉล่ียอยู่ที่ 
๐.๕๖ บาทต่อนาทีซึ่งลดลงประมาณร้อยละ ๑9 จากอัตรา

ค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8 และอัตรา 
ค่าบริการ Mobile Internet โดยอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ ๐.๑๕ 
บาทต่อ Mbps ซ่ึงลดลงประมาณร้อยละ ๔๑ จากอัตรา 
ค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕8 

อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐

หน่วย : บาทต่อ kbps

Satellite           FTTx       Wifi           DSL Price/kbps

0.0๓   0.0๑ 0.0๑   0.0๑ 0.0๔   0.0๓

  ๒.๓ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

   ปัจจุบันผู ้ใช้บริการมีความต้องการใช้งาน
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ผ่านโครงข่ายประจ�าที่รายใหญ่ในตลาดมีจ�านวน ๔ ราย 
ได้แก่ บริษัท TOT บริษัท True Internet บริษัท 3BB 
และบริษัท AWN โดยที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เชื่อมต่อผ่าน DSL ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยี 
ใยแก้วน�าแสง (FTTx) มากข้ึน โดยผู้ให้บริการมีการลงทุน
และขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการเทคโนโลยีใยแก้วน�าแสง 
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(FTTx) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ�าแนกตามประเภท
เทคโนโลยีในปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๕9 พบว่าอัตราค่า
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน FTTx อัตราค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน DSL และอัตราค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Wifi มีอัตราที่ลดลง ในขณะที่ 
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม มีอัตรา 
ค่าบริการสูงที่สุดและมีอัตราค่าบริการคงที่อยู่ ๖.๒9 บาท
ต่อ Kbps 

6.2๓   6.29

   9๓   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



 

 1. แนวโน ้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง และ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2๕๖1

  เนื่องจากพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์และการ
รับฟังวิทยุผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ของ
ประชาชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี ๒๕๖๐ จึงส่งผล
ให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ (ทั้งผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินและผู้ประกอบการโทรทัศน์เคเบิล/
ดาวเทียม) ต้องวางแผนและปรับตัวให้พร้อม โดยต้องมีการ
วางกลยทุธ์เชือ่มโยงคอนเทนต์ท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์กบั
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Cross Platform) เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
รับชมคอนเทนต์ได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ การรับชม
คอนเทนต์ผ่านบริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ที่
ถูกส่งผ่านโครงข่ายอื่นท่ีไม่ใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์หรือบริการ OTT (Over-the-top) เริ่มมีแนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากมจีดุแขง็ด้านเนือ้หารายการทีแ่ปลกใหม่ 
และน่าสนใจ โดยเฉพาะรายการภาพยนตร์และซีรี่ส์ชื่อดัง 
จากต่างประเทศ ด้วยทั้งสองปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการช่องรายการต้องให้ความส�าคัญและมุ่งเน้น
การพัฒนาเนื้อหารายการให้โดดเด่น เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปี ๒๕๖๑ 

  และในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลบางรายมีการระดมทุน
โดยให้กลุ่มทุนใหญ่เข้ามาถือหุ้นช่องรายการ ซึ่งการเข้ามา
ถอืหุน้ของกลุม่ทนุทีม่คีวามพร้อมทางด้านการเงนิและมสีาย
สัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจอื่นจะท�าให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์
ดิจิทัลในปี ๒๕๖๑ มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทิศทาง
การโฆษณาของอุตสาหกรรมในภาพรวมจากการกระจาย
เม็ดเงินของกลุ่มทุนดังกล่าว อย่างไรก็ดี กระแสพฤติกรรม
การรับชมโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะ 
ส่งผลให้มูลค่าการโฆษณาผ่านกจิการโทรทศัน์ลดต�า่ลง และ
เพิ่มสูงขึ้นในสื่อออนไลน์ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑ ผู้ประกอบการ
ช่องรายการโทรทัศน์จึงต้องเน้นการออกอากาศคอนเทนต์
ผ่านสือ่ออนไลน์ควบคูไ่ปกบัสือ่โทรทศัน์ เพือ่ขยายฐานลูกค้า
และขยายฐานรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาท่ีกระจายไปยัง 
สื่อออนไลน์ 

 ในส่วนของผู้ประกอบการวิทยุนั้น ต้องมีการปรับตัว 

ในรูปแบบเดียวกับผู ้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน ์

กล่าวคอื ต้องเพิม่ช่องทางการรบัฟังในรปูแบบออนไลน์และ 

ผ่านแอปพลิเคชัน เพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับฟัง

วิทยุของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการกระจายเม็ดเงินโฆษณาที่มีแนวโน้มโฆษณา 

ผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลมากขึ้น 

 2. แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2๕๖1

  สืบเนือ่งจากแนวโน้มของตลาดส่ือสารโทรคมนาคม 

มกีารเติบโตในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จากการแข่งขนั

ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ท�าให้ผู้ประกอบการ 

ต่างพัฒนารายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

จุดแข็งให้กับตนเอง รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรในการ

ให้บริการลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การ

สะสมคะแนน การให้ส่วนลด การช�าระสินค้าต่างๆ เป็นต้น 

ซึ่งคาดว่าในปี ๒๕๖๑ ตลาดบริการเป็นตัวหลักที่ส่งผลให้

มูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคมเติบโตขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มา

จากตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต 

โดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีการใช้ปริมาณข้อมูล

ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  ในส่วนของตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี ๒๕๖๑ พบว่า 

มีการลงทุนด้านอุปกรณ์เพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

ปี ๒๕๖๐ เช่น การเปลี่ยนเทคโนโลยี FTTx ของบริการ

อินเทอร์เน็ตประจ�าท่ี การลงทุนหรือพัฒนาเครือข่ายให้มี

คุณภาพ มีความเสถียรมากขึ้น พร้อมทั้งขยายโครงข่าย 4G 

ใหม้คีวามครอบคลมุมากขึน้ เพื่อการรองรับการใช้บรกิารที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๑
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 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน

อนาคต ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ จ�าเป็นจะต้องพัฒนาขีดความ

สามารถในการใช้งานบริการผ่านช่องทางอื่นๆ มากยิ่งขึ้น 

ได้แก่ การใช้งานบริการผ่านคลาวด์ (CIoud Services) ที่มี

แนวโน้มสงูขึน้ และการใช้งาน Smartphone ของประชาชน

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งจ�านวนครัวเรือนที่ใช้

บรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูมสีดัส่วนเพิม่มากขึน้ จงึท�าให้

ธุรกิจต่างๆ ต้องเปลีย่นแปลงการน�าเสนอสนิค้าหรอืโฆษณา

สินค้าให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงบริการต่างๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรม
ทางการเงินซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีประชาชนส่วนใหญ่มักจะ 

นิยมใช้บริการผ่าน Application ต่างๆ เช่น Internet 
Banking และ Mobile Banking ซึง่ถอืว่าเป็นการใช้บรกิารที่
สะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธภิาพมากข้ึน โดยการเชือ่มต่อ 
ข้อมูลของผู ้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ใช้งานพร้อมเพย์กับข้อมูลธนาคารพาณิชย์ ส่วนบริการ 
Internet of Thing  (IoT) ปีนีม้กีารเตบิโตมากขึน้ โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจประกันภัยด้านสุขภาพ ประกันภัยด้านรถยนต์ 
ประกันต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการ 
ธรุกจิต่างๆ จึงต้องมกีารเปล่ียนแปลงรูปแบบการด�าเนนิงาน 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�าเสนอรูปแบบท่ีสร้างสรรค์และ
เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีมากขึ้น มิฉะนั้น ธุรกิจจะได้รับ 
ผลกระทบจากนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจใหม่ 

   9๕   ส่วนที่ ๔   รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง
                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐



การบริหารงบประมาณ ประจ�าปี 2560



การบริหารงบประมาณ ประจำาปี 2560

 สถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส�านักงาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย รายจ่ายส�าหรับ
ด�าเนินงานของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. รายจ่ายโครงการ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ�าเป็น และเงินจัดสรร
เข้ากองทุน โดยในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กสทช. มีแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน ๕,๔๘๕.๓๐๓ ล้านบาท 
โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๔,๓๒๕.1๔1 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๘๕ 

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐
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รายจ่ายสำาหรับ
การดำาเนินงานของ กสทช. 

และสำานักงาน กสทช.

รายจ่ายโครงการ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉิน
และจำาเป็น

เงินจัดสรรเข้ากองทุน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณสำานักงาน กสทช. ประจำาปี 2560
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งบการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจ�าปี 2560



หมายเหตุ หน่วย : บาท

๒๕๖๐ ๒๕๕9

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๒.๓,๓ 19,๗๒๓,๘๗9,๔1๖.๐๖ 1๔,๖9๒,๗๔๗,๘๖๔.19 

 เงินลงทุนชั่วคราว ๒.๔,๔ ๓๕,๕๐๔,๔๒๓,๐๗๘.๗๘ ๒๖,๖๘๐,๐๓1,๖๖๖.๗๒ 

 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ๒.๕,๕ 1๔9,1๕๖,๗๕1.๔๘ 1๒๒,๐๓๓,1๕๖.๓๗ 

 รายได้ค้างรับส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ๒.๖,๖ ๔๘,๐๔1,๔๓๗,1๔๕.๘๔ ๓9,๒๒9,91๕,๓9๐.๗๓ 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๗ ๖,๘๒๔,๔๓๒.๔๕ ๗,๐9๕,๗๓๗.1๖ 

 ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ ๒.๗ ๒๘,๔๓๐,991.๘๐ ๒๘,9๖๒,๖๐๒.๐๒ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๘ 9๐1,๐1๒,๔๔๓.๒๐ 19๓,๕๖๗,๖๗๐.๔๖ 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1๐๔,๓๕๕,1๖๔,๒๕9.๖1 ๘๐,9๕๔,๓๕๔,๐๘๗.๖๕ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 9  - ๒๐9,๕1๗,9๖๗.9๖ 

 รายได้ค้างรับ ๒.๖,๖ 1๕๒,991,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ 1๘๕,๖99,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 อาคารและอุปกรณ์ ๒.๘,1๐ 1,๒9๘,๐1๘,9๐๕.1๖ 1,๔11,๕๗9,๐๕๐.๕๖ 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 11 ๖๕,๒๓๐,๔1๕.๘๐ ๗๓,๓๖๖,๒๕๗.1๔ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๒.9,1๒ ๓1๕,๖19,19๗.๐1 ๓9๗,๓๘๒,๖๐๕.๘9 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 (เงินให้กู้ยืมกระทรวงการคลัง)

11,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 1๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1๖๕,๖๗๐,1๔๘,๕1๗.9๗ ๒๐๐,๐9๐,๘๘๐,๘๘1.๕๕ 

รวมสินทรัพย์ ๒๗๐,๐๒๕,๓1๒,๗๗๗.๕๘ ๒๘1,๐๔๕,๒๓๔,9๖9.๒๐ 

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิน ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 ยังไม่ได้รับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนที่ ๕   การบริหารงบประมาณ    99   



หมายเหตุ หน่วย : บาท

๒๕๖๐ ๒๕๕9

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย 1๓ ๔๓9,๕๓1,๒11.๐1 ๔๓๔,๖9๐,9๒๖.1๒ 

 รายได้รับล่วงหน้า 1๔ ๗๗,๖9๒,1๒๒.1๓ ๗๖,๓๐๔,๔9๗.๒๕ 

 ประมาณการหนี้สินโครงการ  -  - 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๒.1๔,1๕ ๖๐๘,19๓,๔๐1.๔9 ๕๕1,1๒1,๐๐๐.๔๒ 

 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายใน 1 ปี

๒.11,1๖ ๔๓,๕๕๕,๒๘๒,9๖๖.1๘ ๓1,๘1๔,๐๘๗,๔๕9.๖๗ 

 เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 และสังคมรอน�าส่ง

๒1๓,๓9๓,๒1๗.1๒  - 

 ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 1๗  ๒,๗๐๒,๖๖๒,๒๓๕.๐๐ ๒,19๗,๗๘9,๔๐๘.๗๘ 

 หนี้สินสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายใน 1 ปี

1๘ ๓๗,๗9๗,๖9๓.๗๔ ๔๕,๓1๒,๗๕๘.๒9 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 ๓,๗๕๗,๔๗๕,๔9๖.๖๖ ๒,1๔1,๕9๐,๘๖๖.9๒ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน ๕1,๓9๒,๐๒๘,๓๔๓.๓๓ ๓๗,๒๖๐,๘9๖,91๗.๔๕ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 รายได้รอการรับรู้ ๒.1๐,๒๐ ๔,๐๕๕,99๓,๕๔๗.๓๓ ๔,๘๔๓,๔๒๓,1๓9.๓๖

 เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคม
 และคลื่นความถี่

๒.๗ ๒๘,๔๓๐,991.๘๐ ๒๘,9๖๒,๖๐๒.๐๒

 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง ๒.11,1๖ 1๔1,๔๒๖,๕1๓,๓๔๗.9๐ 1๗๓,๕๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

 ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง 1๗ 9,๘๓๘,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ 1๒,1๔๘,๕๓๕,๐๐๐.๐๐

 หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 1๘ ๒๖,1๒๖,๐1๘.๔1 ๓๐,๗๗1,๓๗๖.1๖

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๒1 1๗๖,๔๐๒,๗๘๖.11 ๒๖1,๒11,๕๓๔.๔๘

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1๕๕,๕๕1,๕๔๖,๖91.๕๕ 19๐,๘๖๓,๔๐๓,๖๕๒.๐๒

รวมหนี้สิน ๒๐๖,9๔๓,๕๗๕,๐๓๔.๘๘ ๒๒๘,1๒๔,๓๐๐,๕๖9.๔๗

ส่วนของทุน

 ทุน 19๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔ 19๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔

 ก�าไรสะสม 9๒,๕9๗,๒๓๕,๔๓๐.๘๗  ๗9,๐๕๗,๔๗๘,91๘.๒๔ 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนทุน (๒9,๗1๓,๘๒๓,๕๕๕.๖1) (๒๖,๓๓๔,๘๗๐,๓๘๕.9๕)

 รวมส่วนของทุน ๖๓,๐๘1,๗๓๗,๗๔๒.๗๐ ๕๒,9๒๐,9๓๔,๓99.๗๓ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน ๒๗๐,๐๒๕,๓1๒,๗๗๗.๕๘ ๒๘1,๐๔๕,๒๓๔,9๖9.๒๐ 

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิน ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 ยังไม่ได้รับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   100  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี  ๒๕๖๐



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ หน่วย : บาท 

๒๕๖๐ ๒๕๕9

รายได้จากการด�าเนินงาน

 รายได้จากกิจการโทรคมนาคม ๒.1๒,๒๒ 1๕,1๒๘,๗๓๓,9๗๒.๖๗ 1๖๒,๓9๗,๖๓๔,๒๗1.๘๓ 

 รายได้จากกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน์

๒๓ ๕๖๗,๖๕๗,9๔๒.๒๖ ๘๗๓,๒๕1,๒๔๓.๔๔ 

 รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๒๔ 1๐,๒1๖,๒๗๔,๒๓๒.๒๔ 1๔,๔๗1,1๐๖,๖๓9.19 

 รายได้อื่น ๒๕ 91๓,๔๒๓,๕1๕.๓๕ ๗๖1,๐๘๐,๘99.๖๘ 

 รวมรายได้ ๒๖,๘๒๖,๐๘9,๖๖๒.๕๒ 1๗๘,๕๐๓,๐๗๓,๐๕๔.1๔ 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง - ประมูลคลื่นความถี่ ๒.1๒,๒๖ ๕,๘11,๔๐๖,๘๔1.๒๕  1๕๓,๒๘๒,๕๒๘,๒๔1.๒๘ 

 ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่ ๒.1๒,๒๗ 1๕,๗๘๗,๐๐๒.๒๔  ๒๔,๖๘๓,๓๔๐.๒9 

 เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 และสังคม

1,๕๘๖,๘๔๕,๔9๖.๘1  - 

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒.1๗,๒๘ 1,๔๒๒,๒๐๓,1๓๗.๘๘ 1,๓๓๕,๕๘1,๔๔๗.๐9 

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ๒.1๗,๒9 ๒,๐9๖,19๐,๗๔๘.9๓ 1,๕๘๓,๓๐๒,๖1๖.๕๗ 

 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ๓๐ ๗1,๖1๕,๖๕๕.๓๖ ๗๖,๔๓๘,๘1๘.11 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๓1 ๖๖๒,๒๒๒,๖9๖.9๖ ๕9๘,๔๒๘,๐๘๓.91 

 ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน ๓,๕๐๗,๒๖๒.๖9  ๔,๒๓๖,๔๐๓.๔๓ 

 เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา ๒.1๖,๓๒ 1๐๔,๐9๗,๔๒๕.9๘ ๓๖๖,๓๔๔,๘๐๖.๗๒ 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุน ๓๓ 1,๕๐๒,๔๕๖,๘๘1.๗9 ๒,๕๐๔,1๐9,๐๐9.๐1 

 เงินสมทบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ 1๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่าย 1๓,๒๘๖,๓๓๓,1๔9.๘9 1๕9,๘๐๔,๐๕๒,๗๖๖.๔1 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 1๓,๕๓9,๗๕๖,๕1๒.๖๓ 1๘,๖99,๐๒๐,๒๘๗.๗๓ 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (๓,๓๒9,๘๓๔,๓๗1.๐๕) (๖,๐๓๘,1๓1,๗๓๔.๗๓)

 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง - สถานีวิทยุ 1 ปณ. (๔9,11๘,๗9๘.๖1) (๓๓,๓๐๕,๓๒๖.1๐)

 รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (๓,๓๗๘,9๕๓,1๖9.๖๖) (๖,๐๗1,๔๓๗,๐๖๐.๘๓)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1๐,1๖๐,๘๐๓,๓๔๒.9๗ 1๒,๖๒๗,๕๘๓,๒๒๖.9๐ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิน ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 ยังไม่ได้รับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หน่วย : บาท

๒๕๖๐ ๒๕๕9

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 1๓,๕๓9,๗๕๖,๕1๒.๖๓ 1๘,๖99,๐๒๐,๒๘๗.๗๓ 

รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖๖๒,๒๒๒,๖9๖.9๖ ๕9๘,๔๒๘,๐๘๓.91 

 รายได้จากการรับบริจาค (1๐,๗๘๖,๔๖9.๐๘) (11,๖19,๕๒๒.๖๖)

 หนี้สงสัยจะสูญ ๕๖,๖๓๕,1๓1.๔๐ ๒,๖๓๔,๘๐๓.๐๐ 

 รายได้ดอกเบี้ย (๗๕๘,๘๕๔,1๕๔.๒9) (๖๗๖,๖๓9,๓๖๗.๘1)

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการตัดจ่ายอาคารและอุปกรณ์  - ๐.๐๐ 

 ดอกเบี้ยจ่าย ๓,๕๐๗,๒๖๒.๖9 ๔,๒๓๖,๔๐๓.๔๓ 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน

1๓,๔9๒,๔๘๐,9๘๐.๓1 1๘,๖1๖,๐๖๐,๖๘๗.๖๐ 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม (๘๓,๗๕๘,๗๒๖.๕1) ๒๘๗,๕9๓,๕๐๕.๕๒ 

 รายได้ค้างรับ ๒๓,๘9๖,๒๓๓,๒๔๔.๘9 (1๓๗,๐๖1,9๒๘,9๓๔.9๖)

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๒๗1,๓๐๔.๗1 ๓๘๗,๓๘๖.9๒ 

 ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้ค่าวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ ๕๓1,๖1๐.๒๒ ๓๖๒,๐9๖.9๘ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๕๓๔,๖๘๔,9๗๖.1๖) 11๗,๓๕๓,๕๘๐.๕๒ 

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย ๔,๘๔๐,๒๘๔.๘9 (๘9๓,๔๘๐,๖๗9.99)

 รายได้รับล่วงหน้า 1,๓๘๗,๖๒๔.๘๘ (1,19๒,๓๒๓,๗๘๓.๓1)

 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (๒๐,๓๘๒,๗91,1๔๕.๕9) 1๒๘,๕๔๓,91๕,๒99.๕๐ 

 เงนิสมทบกองทนุพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมรอน�าสง่ ๒1๓,๓9๓,๒1๗.1๒  - 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๕๗,๐๗๒,๔๐1.๐๗ ๘1,1๓๓,1๕๓.๐๓ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,๖1๕,๘๘๔,๖๒9.๗๔ 1,๐๖๓,๗๐๘,1๕9.๘1 

 รายได้รอการรับรู้ (๗๗๖,๖๔๓,1๒๒.9๕) (๘9๗,๖๓๗,๔๘๖.๕๔)

 เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ (๕๓1,๖1๐.๒๒) (๓๖๒,๐9๖.9๘)

 ภาษีขายรอน�าส่งจากการประมูลคลื่นความถี่ (1,๘๐๕,๕๘๒,1๗๓.๗๘)  9,๒๘9,9๓๐,๔๐๘.๗๘ 

 หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน (1๕,๖๖๗,๖๘๔.99) (๖๔,๗9๕,๕๒๐.๔๐)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (๘๔,๘๐๘,๗๔๘.๓๗) 1๒,๖1๗,๗๔๕.๖๔ 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1๕,๕9๗,๖๒๗,1๐9.๒๖ 1๗,9๐๒,๕๓๓,๕๒๒.1๒ 

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

๒๕๖๐ ๒๕๕9

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (๘,๘๒๔,๓91,๔1๒.๐๖) (1๖,91๓,๒๘๐,๔๔๖.๖๔)

 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว ๒๐9,๕1๗,9๖๗.9๖ (๓,๖1๓,๒๐๕.๔๘)

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย ๕๘๖,๐9๔,๓๕๗.๗1 ๕๓1,๓๓๗,๓๔๒.๕๗

 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนให้กู้ยืมระยะยาว 1,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (1๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

 เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (๒๕๔,1๔9,๓๗๓.๓๐) (๔๗๕,๐๔๓,๕๒๘.๒1)

 เงินสดจ่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน (๔๖,๓๔๓,๓๓๒.๖9) (๓,๗9๐,๓๖๕.๐๘)

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1๕๘,๒๗๐,๕9๕.๓๕) (๒๕๖,1๒1,1๖๐.๖๓)

เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (๗,1๘๗,๕๔๒,๓๘๗.๗๓) (๒9,๔๒๐,๕11,๓๖๓.๔๗)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (๓,๓๗๘,9๕๓,1๖9.๖๖) (๖,๐๗1,๔๓๗,๐๖๐.๘๓)

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (๓,๓๗๘,9๕๓,1๖9.๖๖) (๖,๐๗1,๔๓๗,๐๖๐.๘๓)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ๕,๐31,131,๕๕1.87 (17,๕89,414,9๐๒.18)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 14,๖9๒,747,8๖4.19 3๒,๒8๒,1๖๒,7๖๖.37 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 19,7๒3,879,41๖.๐๖ 14,๖9๒,747,8๖4.19 
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 1. ข้อมูลทั่วไป

  ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรียกโดยย่อว่า “ส�านักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
และพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” เป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข ค่าธรรมเนียม และข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนแม่บท การจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาต
และก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ี ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การใช้เลขหมายโทรคมนาคม การใช้ 
หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การป้องกันการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ก�าหนดมาตรฐานทาง
ด้านเทคนิค เรียกคืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับบริการ 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นในส�านักงาน กสทช. มีชื่อว่า “กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ” เรียกโดยย่อว่า 
“กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ”

 ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ ซอย ๘ (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
1๐๔๐๐

 รายได้ของส�านักงาน กสทช. เป็นไปตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม

 (๒) รายได้หรอืผลประโยชน์อนัได้มาจากการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช.

 (๓) รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช.

 (๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนดเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน 
ของส�านักงาน กสทช.

 (๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้

 รายได้ของส�านักงาน กสทช. ตาม (1) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ส�านักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ และกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)
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 ๒. นโยบายการบัญชี

  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินของส�านักงาน กสทช. มีดังต่อไปนี้

  ๒.1 หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

   งบการเงินของส�านักงาน กสทช. จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

   งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ 
ของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีไว้ข้างล่างนี้

   รายการที่มีสาระส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างส�านักงาน กสทช. กับกองทุนต่างๆ ภายใต้ส�านักงาน กสทช. 
ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัช ีการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

   มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๐

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง งบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรือ่ง  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณ 
                การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๐ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๖ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๗ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง สัญญาเช่า

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๘ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง รายได้

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
                  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕9) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1๐  เรื่อง งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง ๒๕๕9) 

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เร่ือง เงินที่น�าสง่รัฐ
   ฉบับที่ ๒1 (ปรับปรุง ๒๕๕9) 

   มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖1
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   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง งบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรือ่ง  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณ 
                การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สัญญาเช่า

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง รายได้

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
                  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1๐  เรื่อง งบการเงินรวม
   (ปรับปรุง ๒๕๖๐)

   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง เงินที่น�าสง่รัฐ
   ฉบับที่ ๒1 (ปรับปรุง ๒๕๖๐)

   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงจ�านวน 
หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารได้ประเมิน 
ผลกระทบของมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานดงักล่าวและเชือ่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในหลกัการส�าคญั 
และจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

  ๒.๓   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม และเงินฝากประจ�าที่มีอายุไม่เกินสามเดือน

  ๒.๔  เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าที่มีอายุสามเดือนนับจากวันที่ได้มาแต่ 
ไม่เกินสิบสองเดือน

  ๒.๕  ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

   ลกูหนีค่้าธรรมเนยีมแสดงด้วยมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัหลงัหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ซึง่ประมาณการ 
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

   ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู หมายถงึ ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหนี ้เปรียบเทยีบกบัมลูค่าทีค่าดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ ๕   การบริหารงบประมาณ    107   



  ๒.๖ รายได้ค้างรับ

   รายได้ค้างรับเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยให้น�ารายได้จากการประกอบกิจการที่ 
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับใบอนุญาตมาค�านวณค่าธรรมเนียมมีก�าหนดช�าระปีละครั้งภายในหนึ่งร้อย 
ห้าสบิวนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีซึง่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗

  ๒.๗ ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่

   ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคล่ืนความถ่ีเป็นลูกหนี้ท่ีส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีแทนกระทรวงการคลัง โดยจะบันทึกรายการไว้คู่กับบญัชเีงนิรบัฝากค่าบรกิารเช่าใช้วทิยคุมนาคมและคลืน่ความถี ่
ซ่ึงเมือ่ได้รบัเงินจากลกูหนีแ้ล้วจะโอนบัญชเีงนิรบัฝากค่าบรกิารเช่าใช้วทิยคุมนาคมและคลืน่ความถีไ่ปเข้าบญัชรีายได้แผ่นดนิ 
รอน�าส่งคลัง - ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด

  ๒.๘ อาคารและอุปกรณ์

   ๒.๘.1 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน

   อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

   ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ 
ทีห่น่วยงานก่อสร้างเอง ซึง่รวมต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งาน

   ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกัน 
ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

   ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยจะรับรู้จ�านวนสุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไร 
หรือขาดทุน

   ๒.๘.๒ สินทรัพย์ที่เช่า

   การเช่าที่หน่วยงานได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ท่ีเช่านั้นๆ 
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการท�าสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

   ค่าเช่าท่ีช�าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
เพือ่ท�าให้อตัราดอกเบีย้เมือ่เทยีบกบัยอดหนีท้ีค่งเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมอีตัราคงท่ี ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรง
ในก�าไรหรือขาดทุน

   ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

   ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร
และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่า
ตามบญัช ีต้นทนุทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ�ารงุอาคารและอปุกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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   ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

     ประเภทของสินทรัพย์   อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

     อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   ๕ - ๒๐  

     อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ       ๕

     อุปกรณ์คอมพิวเตอร์       ๓

     อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง      ๘

     อุปกรณ์ส�านักงานและอื่นๆ   ๒ - 1๕

  หลักเกณฑ์การรับรู้อาคารและอุปกรณ์

ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือ 
   ต่อกลุ่มไม่ต�่ากว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

  - อปุกรณ์ทีซ่ือ้หรอืได้มาก่อนปี ๒๕๔๐ ไม่ต้องตีราคา แต่ต้องบนัทกึควบคมุในทะเบยีนคมุสนิทรพัย์

ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ - อุปกรณ์ท่ีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท และมี 
   การจ�าแนกประเภทอปุกรณ์ตามบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ์ของส�านกังาน กทช. โดยยงัไม่มกีารแก้ไข 
   หลักเกณฑ์เดิม

ปี ๒๕๕1 - ปัจจุบัน - อุปกรณ์ที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อ หรือได้มาตั้งแต่ 1๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมี 
   การจ�าแนกประเภทอปุกรณ์ตามบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ์ของส�านกังาน กทช. โดยยงัไม่มกีารแก้ไข 
   หลักเกณฑ์เดิม

  ๒.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

   ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  หลักเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่  
  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าตั้งแต่  
  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

  ๒.1๐ รายได้รอการรับรู้

   - สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจะบันทึกเป็นสินทรัพย์คู่กับรายได้รอการรับรู้และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
จากการรับบริจาคคู่กับการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่รับบริจาคตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

   - รายได้ค่าประมลูคล่ืนความถีเ่พ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จะรับรู้รายได้ตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิด
ขึ้นจริงของแต่ละงวด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
อย่างทั่วถึง โดยรายได้ส่วนที่ยังไม่รับรู้จะแสดงเป็นหนี้สินในบัญชีรายได้รอการรับรู้ 
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  ๒.11 เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

   รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีของ กสทช. และส�านักงาน 
กสทช. ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของปีใดท่ีได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ กสทช. ส�านักงาน 
กสทช. และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งเงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีและเงินที่จัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนตามที่
กฎหมายก�าหนด เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ส�านักงาน กสทช. จะน�าเงินเหลือจ่ายจากการ 
กันค่าภาระต่างๆ ในปีก่อนๆ ที่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ส่งเป็นรายได้แผ่นดินด้วย

  ๒.1๒ รายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz หลังหัก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลแล้ว น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง

  ๒.1๓ รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภท 
บริการทางธุรกิจระดับชาติงวดที่ 1 น�าส่งกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมฯ ในส่วนของราคาขั้นต�่า 
จะน�าไปใช้เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านกจิการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลอย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิทิลั ประเภทบรกิารทางธรุกจิระดบัชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และมาตรา ๕๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

   ทัง้นีร้ายได้ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีเ่พ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบรกิาร 
ทางธรุกจิระดบัชาต ิเมือ่หกัค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดนิ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่
๘๐/๒๕๕๗ และก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวหากยังมิได้น�าส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ รวมถึงค�าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะ ในการเปลีย่นแปลงระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลือ

  ๒.1๔ ผลประโยชน์พนักงาน 

    ส�านักงาน กสทช. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยส�านักงาน กสทช. มีระเบียบ
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

    กองทุนสวัสดิการส�านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานและการสงเคราะห์พื้นฐาน ได้แก ่
การสนบัสนนุเพือ่การศกึษาของบตุร การรกัษาพยาบาลการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั การสงเคราะห์กรณเีสยีชวีติการท�าขวญั 
และสวัสดิการประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิการกู้ยืม สวัสดิการที่อยู่อาศัย สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ และสวัสดิการ 
ประเภทอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ รวมทัง้การสงเคราะห์ประเภทอืน่ๆ เพิม่เตมินอกเหนอืจากทีก่�าหนด
ไว้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็นตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕1

    เงนิกองทนุบ�าเหนจ็พนกังาน เป็นเงนิบ�าเหนจ็พนักงานตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ�าเหน็จ
พนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบ�าเหน็จปกติจ่ายจากระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
คูณกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย และบ�าเหน็จพิเศษจ่ายในจ�านวนยี่สิบสี่เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายจากการได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่จนทุพพลภาพ และสามสิบเท่าของเงินเดือน 
เดอืนสดุท้ายเมือ่ถงึแก่ความตายเพราะเหตจุากการปฏบิติัหน้าที ่โดยการจ่ายเงินบ�าเหนจ็ดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายจากเงนิ
ของกองทุนบ�าเหน็จที่จัดตั้งโดยส�านักงาน กสทช. ซึ่งมีแหล่งเงินรายรับจากเงินประเดิมและเงินจัดสรรจากงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีเพือ่ให้เพยีงพอกบัภาระเงนิบ�าเหนจ็ทีพ่งึจ่ายทัง้สิน้ ณ วนัสิน้งวดบญัช ีรวมทัง้ดอกผลของกองทนุบ�าเหนจ็ 
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    เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นเงินที่ส�านักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวนร้อยละ 
1๐ ของเงินเดือนพนักงาน ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ภายใต้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม โดยตั้งขึ้นตามระเบียบ
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว ่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔9

  ๒.1๕ การรับรู้รายได้

    ส�านักงานรับรู้รายได้แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

   - รายได้การประมลูคล่ืนความถี ่มาตรา ๔1 วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสอง ตามพระราชบัญญตั ิ
    องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลง 
    ที่เกี่ยวข้อง

   - รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

   - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่าธรรมเนียม

   - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

   - รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง

   - รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการโอนคลื่นความถี่ รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่าธรรมเนียม

   - รายได้ค่าธรรมเนียมค�าขอรับรู ้ตามประเภทรายได้ที่ยื่นค�าขอเมื่อได้รับแบบค�าขอและเงิน 
    ค่าธรรมเนียม

   - รายได้จากเงินสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
    โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (เพื่อใช้จ่ายในโครงการ USO) เป็นเงินที่ส่งเข้ากองทุน 
    ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกฎหมายว่าด้วย 
    การประกอบกิจการโทรคมนาคม กองทุนรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

   - รายได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง

   - รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่าธรรมเนียม

   - รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

   - รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  ๒.1๖ เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิ 
ถ้ามีเงินเหลือจ่ายส่งคืนภายในปีจะน�าไปปรับลดยอดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนฯ หากน�าส่งเงินภายหลังปีที่เบิกจ่าย 
จะบันทึกเป็นรายได้เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ เหลือจ่ายรับคืน แสดงเป็นรายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการ
ด�าเนินงาน หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะรายการคล้ายกัน

  ๒.1๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เช่น สินทรัพย์เพื่อการบริหารงานกองทุนฯ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมค่าวัสดุ
เพื่อการบริหารงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จะเบิกจ่ายจากส�านักงาน กสทช. ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ
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 3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสด ๐.๒๒ ๐.๐๖

เงินสดย่อย ๐.๓๕ ๐.๔9

เช็ครับรอน�าฝาก 1๓๔.๐๕ ๐.๖๘

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ๖๗.๕๖ ๓๘.๓๗

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ 1๓,๒๕๒.๔๓ ๗,9๕๖.9๓

เงินฝากบัญชีประจ�าไม่เกิน ๓ เดือน ๖,๒๖9.๒๗ ๖,๖9๖.๒๒

รวม 19,๗๒๓.๘๘ 1๔,๖9๒.๗๕

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖๕ (1-๒) 1๓,๓๘๘.9๔ ๘,๖๖๕.1๗

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖๕ (๓-๕) 1๕๖.๕๐ 99.๔9

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๓,๓๓๕.๐๗ ๕,๖๗๗.๒1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของเงินรับฝาก ประกันสัญญา และอื่นๆ ๒,๘๔๓.๓๗ ๒๕๐.๘๘

19,๗๒๓.๘๘ 1๔,๖9๒.๗๕

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน 19,๗๒๓.๘๘ 
และ 1๔,๖9๒.๗๕ ล้านบาท ตามล�าดับ ได้รวมเงินท่ีรับฝากจากกองทุนพัฒนาฯ เดิมจ�านวน ๒1.๐๓ และ ๒๐.๘๔ 
ล้านบาท (ได้รวมดอกเบี้ยรับไว้แล้ว) ตามล�าดับ เพื่อจ่ายค่าภาระผูกพันของกองทุนพัฒนาฯ เดิม

 4. เงินลงทุนชั่วคราว 

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 เงินฝากบัญชีประจ�าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน 1๒ เดือน ๓๕,๕๐๔.๔๒ ๒๖,๖๘๐.๐๓

 รวมเงินลงทุนชั่วคราว ๓๕,๕๐๔.๔๒ ๒๖,๖๘๐.๐๓

 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย

 เงินลงทุนชั่วคราวจากรายได้ตามมาตรา ๖๕ (1-๒)  - ๐.๐๒

 เงินลงทุนชั่วคราวจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๓๕,๐๖๔.๐๗ ๒๖,1๔๐.๐๐

 เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินรับฝาก ๔๔๐.๓๕ ๕๔๐.๐1

๓๕,๕๐๔.๔๒ ๒๖,๖๘๐.๐๓

  เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๓๕,๕๐๔.๔๒ และ ๒๖,๖๘๐.๐๓ 
ล้านบาท ได้รวมเงนิฝากธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่มภีาระผกูพนัจ�านวน ๒๐๔.9๖ ล้านบาท ในการด�ารงเงินฝากเพือ่สนิเชือ่ 
ที่อยู่อาศัยของพนักงาน
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 ๕. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 ลูกหนี้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุ ๐.๐9 ๐.๐๖

 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๗9๕.๔๓ ๗9๐.๕๖

 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ ๗9.๒9 ๐.๔๓

 ลูกหนี้ ๒9.๐๒ ๒9.๘9

 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (๗๕๔.๖๗) (๖9๘.91)

 รวม 1๔9.1๖ 1๒๒.๐๓

  ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๗9๕.๔๓ และ ๗9๐.๕๖ 
ล้านบาท ตามล�าดับ ได้รวมลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมายของบริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด (ทรูมูฟ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๔๗.๒9 ล้านบาท และเงินเพิ่มจ�านวน 1๔1.1๓ ล้านบาท รวมเป็น
จ�านวนทั้งสิ้น ๗๘๘.๔๒ ล้านบาท ซึ่งทรูมูฟยังมิได้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายให้ส�านักงาน กสทช. เนื่องจากทรูมูฟ 
ให้เหตุผลว่าต้องด�าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุด 
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาตรการคุ้มครองฯ) 
โดยประกาศมาตรการคุ้มครองฯ ได้จ�ากัดสิทธิมิให้ทรูมูฟน�าเลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการออกหาประโยชน์ ส่งผลให้ทรูมูฟ 
มีภาระที่ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ทรูมูฟสามารถน�าค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 
มาเป็นต้นทุนเพื่อหักจากรายได้จากการให้บริการได้อยู่แล้ว จึงขอให้ส�านักงาน กสทช. พิจารณายกเว้นการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท้ังหมดตั้งแต่วันที่ 1๖ กันยายน ๒๕๕๖ (นับแต่วันที่สัญญาอนุญาตสิ้นสุดลง) 
เป็นต้นไป ทัง้นีใ้นส่วนของค่าธรรมเนยีมเลขหมายโทรคมนาคมตัง้แต่วนัที ่1๖ กนัยายน ๒๕๕๖ จนถงึวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๗ จ�านวนเงินทั้งสิ้น 19๐.9๗ ล้านบาท ที่ทรูมูฟได้เคยช�าระให้ส�านักงาน กสทช. ไปแล้วนั้น ทรูมูฟได้ท�าหนังสือ 
แจ้งส�านักงาน กสทช. ขอคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช�าระไปแล้วดังกล่าว

  ต่อมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๗ 
ไม่เห็นชอบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมของทรูมูฟ และมติที่ประชุม กทค. คร้ังที่ ๒๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ 1๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นควรให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย 
และเมื่อวันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๘ ส�านักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้อัยการส�านักงานคดีแพ่งด�าเนินคดีกับทรูมูฟ 
ตามคดีหมายเลขด�าที่ ๔9๐/๒๕๕9 แล้ว
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 ๖. รายได้ค้างรับ

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ ๒1,๖๐๘.1๒ ๒1,๖๐๘.1๒

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ ๒,๘๘1.1๘ ๕,๘1๘.๘๗

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ ๘,๖๐๒.๘๐ -

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ๕,๖1๐.๘๒ ๖,1๖๗.๗9

รายได้เงินสมทบเข้ากองทุน USO โทรคมนาคมค้างรับ 9,๓๓๘.๕๒ ๕,๖๓๕.1๔

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี ๔๘,๐๔1.๔๔ ๓9,๒๒9.9๒

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ 1๓๖,๗๘๐.๒๔ 1๔๕,๓๘๓.๐๔

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ - ๒1,๖๐๘.11

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ 1๖,๒11.๐๔ 1๘,๗๐๗.๘๘

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 1๕๒,991.๒๘ 1๘๕,๖99.๐๓

รวม ๒๐1,๐๓๒.๗๒ ๒๒๔,9๒๘.9๕

  รายได้ค้างรับ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๒๐1,๐๓๒.๗๒ และ ๒๒๔,9๒๘.9๕ 
ล้านบาท ตามล�าดับ ประกอบไปด้วยรายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 
๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน 1๔๕,๓๘๓.๐๔ และ 1๔๕,๓๘๓.๐๔  ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้ค้างรับจากการ
ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๒1,๖๐๘.1๒ และ ๔๓,๒1๖.๒๓ 
ล้านบาท และรายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital  ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 
จ�านวน 19,๐9๒.๒๒ และ ๒๔,๕๒๖.๗๕ ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้น�าหนังสือค�้าประกันจาก
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕1 เพื่อค�้าประกัน
การช�าระเงินในส่วนที่เหลือเป็นรายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งจ�านวนตามประกาศ กสทช. อย่างไร
ก็ตามได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ขยายระยะการช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต 
ให้ใช้คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอืพร้อมดอกเบ้ียของเงนิทีต้่องช�าระในอตัราดอกเบีย้นโยบายตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�าหนดในวันที่ช�าระ อย่างไรก็ตามศาลปกครองสูงสุดมีค�าส่ังเมื่อวันที ่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยืนตามค�าสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิระงบัการด�าเนนิการใดๆ เพ่ือบงัคบัตามหนงัสือค�า้ประกนัของธนาคารพาณชิย์ตามเง่ือนไข
แนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นฯ เลขที่ B1-S20031-0017-57 และเลขที่ B1-S20031-0024-57 ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๗ ในงวดที่เหลือไว้จนกว่าจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ซ่ึงเป็นหนังสือค�้าประกันที่น�ามาค�้าประกัน 
รายได้จากการประมูลคลืน่ความถ่ี TV Digital ค้างรบั โดยส�านกังาน กสทช. ได้ยืน่ค�าร้องขออทุธรณ์ค�าสัง่คุม้ครองชัว่คราว

 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๕,๖1๐.๘๒ 
และ ๖,1๖๗.๗9 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นรายได้ที่ส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บจากผู้ประกอบการเป็นอัตราก้าวหน้า 
จากรายได้ โดยให้ผู้ประกอบการช�าระภายใน 1๕๐ วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

   114  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ประจ�าป ี  ๒๕๖๐



 7. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ๖.๔๔ ๖.๔๔

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๐.๓๘ ๐.๖๖

 รวม ๖.๘๒ ๗.1๐

 รายได้เงินสมทบเข้ากองทุน USO โทรคมนาคมค้างรบั ณ วนัที ่๓1 ธนัวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน 9,๓๓๘.๕๒  
และ ๕,๖๓๕.1๔ ล้านบาท เป็นการตั้งประมาณการรายได้ที่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะได้รับจากผู้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ส�าหรับรอบที่ ๒ (ก.ค. - ธ.ค.) โดยค�านวณจากมูลค่าฐานรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบของการน�าส่งเงินรายได้ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กองทุนประกาศก�าหนด

 8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ ๖๐.๓๕ ๒๕.๐๖

 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ๔๖.๕๓ ๔.๘9

 ดอกเบี้ยค้างรับ 1๗๒.๗๖ 1๔๕.๓๐

 เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า ๖๐๒.๔๒ ๖.1๖

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 1๘.9๕ 1๒.1๖

รวม 9๐1.๐1 19๓.๕๗

 ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน 1๗๒.๗๖ และ 1๔๕.๓๐ ล้านบาท ตามล�าดับ 
ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวน 1๖๕.๗๘ และ 1๓9.๔๐ ล้านบาท 
ตามล�าดับ

 เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๖๐๒.๔๒ ล้านบาท เป็นเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าของ 
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวน ๕๘๓.๔๒ ล้านบาท จากการด�าเนินโครงการจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง  

 9. เงินลงทุนระยะยาว

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 เงินฝากบัญชีประจ�าเกินกว่า 1๒ เดือน - ๒๐9.๕๒

 รวม - ๒๐9.๕๒

  เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๕9 จ�านวน ๒๐9.๕๒ ล้านบาท ได้รวมเงินฝากธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันจ�านวน 19๕.๐๔ ล้านบาท ในการด�ารงเงินฝากเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
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 11. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๕9 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๖๐

  ราคาทุน

 อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง 1๗๘.๔9 ๐.๖๗ - 1๗9.1๖

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1๐1.๗๕ ๔๒.9๖ - 1๔๔.๗1

  รวม ๒๘๐.๒๔ ๔๓.๖๓ - ๓๒๓.๘๗

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง 1๓๗.๔๗ ๒1.๖๘ - 1๕9.1๕

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๖9.๔๐ ๓๐.๐9 - 99.๔9

  รวม ๒๐๖.๘๗ ๕1.๗๗ - ๒๕๘.๖๔

 ราคาตามบัญชี ๗๓.๓๗ (๘.1๔) - ๖๕.๒๓

 1๒. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๕9 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๖๐

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๘9๔.๓๓ 1๕๔.๗๔ - 1,๐๔9.๐๗

 หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (๔9๖.9๕) (๒๓๖.๕๐) - (๗๓๓.๔๕)

  รวม ๓9๗.๓๘ (๘1.๗๖) - ๓1๕.๖๒

 13. เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย

๓1 ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๕9

 เจ้าหนี้ ๔1๗.๗๗ ๔๓๐.๖๐

 เจ้าหนี้บัตรเครดิต ๐.1๓ ๐.1๘

 เช็คจ่าย ๒1.๖๓ ๓.91

  รวม ๔๓9.๕๓ ๔๓๔.๖9

ส่วนที่ ๕   การบริหารงบประมาณ    117   



 14. รายได้รับล่วงหน้า

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมรับล่วงหน้า ๖๓.๒๒ ๖๒.๘๔

ค่าธรรมเนียมเลขหมายรับล่วงหน้า ๔.9๔ ๔.๕๘

อื่นๆ 9.๕๓ ๘.๘๘

  รวม ๗๗.๖9 ๗๖.๓๐

 1๕. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ยอดยกมา ๕๕1.1๒ ๔๖9.99

บวก ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นระหว่างงวด ๗๘.๓๔ 9๘.1๓

หัก จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้พนักงานเมื่อออกจากงาน (๒1.๒๗) (1๗.๐๐)

       ยอดยกไป ๖๐๘.19 ๕๕1.1๒

 1๖. รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๕9
ค้างน�าส่ง
เพิ่ม/ลด

น�าส่ง ณ ๓1 ธ.ค. ๒๕๖๐

    ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด ๐.๓๖ ๐.๓๗ - ๐.๗๓

ค่าเปรียบเทียบปรับ ๕.๓๕ ๔.๗๘ - 1๐.1๓

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 1๒.๘1 ๘,๐๒๗.๔1 - ๘,๐๔๐.๒๒

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๒๐,๒๒๓.๐๓ ๒๐,19๕.๘๕ ๒๐,19๕.๖๐ ๒๐,๒๒๓.๒๘

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๕,๔๔๔.๐๕ ๓,91๖.๗๒ ๔,๒1๕.1๕ ๕,1๔๕.๖๒

รายได้เงินประมูลเลขหมายสวย ๕๗.๐๕ ๐.๗๘ ๕๗.๐๕ ๐.๗๘

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ - ๕,๓๔9.๖๔ ๕๗๒.๕๐ ๔,๗๗๗.1๔

รายได้จากสถานีวิทยุ 1 ปณ. ๓๓.๓1 ๔9.11 - ๘๒.๔๒

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๕9 ๖,๐๓๘.1๓ - ๔,๐9๓.๐๐ 1,9๔๕.1๓

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๐ - ๓,๓๒9.๘๓ - ๓,๓๒9.๘๓

    รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ๓1,๘1๔.๐9 ๔๐,๘๗๔.๔9 ๒9,1๓๓.๓๐ ๔๓,๕๕๕.๒๘
    ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 1๓๕,๘๗๒.๐๐ - ๘,๐๒๗.19 1๒๗,๘๔๔.๘1

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๒๐,19๔.๕๐ - ๒๐,19๔.๕๐ -

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 1๗,๔๘๔.๐๐ 1,๒๒๘.9๐ ๕,1๓1.๒๐ 1๓,๕๘1.๗๐

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 1๗๓,๕๕๐.๕๐ 1,๒๒๘.9๐ ๓๓,๓๕๒.๘9 1๔1,๔๒๖.๕1

         รวม ๒๐๕,๓๖๔.๕9 ๔๒,1๐๓.๓9 ๖๒,๔๘๖.19 1๘๔,9๘1.๗9
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 17. ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๕๖๒.๘๐ -

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz 1,๔1๓.๖๒ 1,๔1๓.๖๒

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๓๕9.1๘ ๓๘๐.๖๗

รายได้ค้างรับ-กิจการโทรคมนาคม ๓๔๐.๐๔ ๓๗๓.๓๖

รายได้ค้างรับ-กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๒๗.๐๒ ๓๐.1๔

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี ๒,๗๐๒.๖๖ ๒,19๗.๗9

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๘,9๔๘.๒๔ 9,๕11.๐๔

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz - 1,๔1๓.๖๒

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๘๘9.๘๔ 1,๒๒๓.๘๘

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี 9,๘๓๘.๐๘ 1๒,1๔๘.๕๔

   รวม 1๒,๕๔๐.๗๔ 1๔,๓๔๖.๓๓
 

 18. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี

มูลค่าของหนี้สิน ๔๐.๓๕ ๔๗.๓9

ดอกเบี้ย (๒.๕๕) (๒.๐๘)

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี (มูลค่าปัจจุบัน) ๓๗.๘๐ ๔๕.๓1

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน 1 ปี

มูลค่าของหนี้สิน ๒๘.๗๔ ๓1.๕๐

ดอกเบี้ย (๒.๖๒) (๐.๗๓)

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1  ปี (มูลค่าปัจจุบัน) ๒๖.1๒ ๓๐.๗๗

   รวม ๖๓.9๒ ๗๖.๐๘
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 19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

 ใบส�าคัญค้างจ่าย - ๐.๐๖

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒,๒๕๔.๗๒ ๒,๐๘๔.๗๔

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ๕.1๖ ๗.๔9

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 1,๔๔๔.๔๐ ๐.9๐

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ๕๓.๒๐ ๔๘.๔๐

รวม ๓,๗๕๗.๔๘ ๒,1๔1.๕9

 ๒๐. รายได้รอการรับรู้

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ ๓,๘๕9.๘๘ ๔,๖๔๓.๘๕

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรอการรับรู้

รายได้ค่าปรับทางการปกครองรอการรับรู้ 19๕.๘๒ 1๘๘.๔9

รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ ๐.๒9 11.๐๘

  ยอดคงเหลือปลายงวด ๔,๐๕๕.99 ๔,๘๔๓.๔๒

การเคลื่อนไหวของรายได้รอการรับรู้ในงวดปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 มีดังนี้

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

      ยอดยกมาต้นงวด ๔,๘๔๓.๔๒ ๕,๗๕๒.๖๘

บวกรายได้รอการรับรู้ในระหว่างงวด ๗.๓๓ -

หักรับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด (๗9๔.๗๖) (9๐9.๒๖)

  ยอดคงเหลือปลายงวด ๔,๐๕๕.99 ๔,๘๔๓.๔๒

 รายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน ๔,๐๕๕.99 และ ๔,๘๔๓.๔๒ ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรอการรับรู้จ�านวน ๓,๘๕9.๘๘ และ 

๔,๖๔๓.๘๕ ล้านบาท ตามล�าดบั ท้ังนีเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการประมลูคล่ืนความถีเ่พ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 1๐ 
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 การช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ�านวนทั้งสิ้น ๕๐,๘๖๒.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยราคา
ประมูลขั้นต�่า จ�านวน 1๕,19๐.๐๐ ล้านบาท และเป็นส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต�่า จ�านวน ๓๕,๖๗๒.๐๐ ล้านบาท 
โดยแบ่งช�าระเป็น ๖ งวด โดยงวดที่หนึ่งให้ช�าระร้อยละ ๕๐ ของราคาขั้นต�า่ และร้อยละ 1๐ ของเงินในส่วนที่เกินกว่า 
ราคาขั้นต�่า รวมเป็นเงิน 11,1๖๒.๒๐ ล้านบาท ซ่ึงผู้ประกอบการน�าส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามมาตรา 
๕๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อน�าไปใช้
สนับสนุนให้ประชาชนได้รบับรกิารด้านกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัอย่างทัว่ถงึ โดยกองทนุวจิยัและพฒันาฯ ได้บันทึก 
เงินที่ได้รับจ�านวนดังกล่าวเป็นหน้ีสินและจะโอนรับรู ้เป็นรายได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละงวดในส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึง

 รายได้ค่าประมูลคล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรอการรับรู้ ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และ ๒๕๕9 มีรายละเอียดดังนี้

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

ยอดยกมา 

บวกรับเงินรายได้ระหว่างปี

๔,๖๔๓.๘๕ ๕,๖๒๓.๗9

      รายได้ค่าประมูลคลื่นความถี่ฯ งวดที่ 1 - -

          รวม ๔,๖๔๓.๘๕ ๕,๖๒๓.๗9

หักโอนรับรู้เป็นรายได้ส�าหรับงวดปัจจุบัน (๗๘๓.9๗) (9๗9.9๔)

ยอดคงเหลือ ๓,๘๕9.๘๘ ๔,๖๔๓.๘๕

 ๒1. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

๓1 ธ.ค. ๖๐ ๓1 ธ.ค. ๕9

เงินมัดจ�าประกันสัญญา ๖9.๐1 9๕.๒๒

เงินประกันผลงาน 1๐๖.1๔ 1๖๔.๒๐

เงินประกันความเสียหาย ๐.๔๗ ๐.๔๔

เงินรับฝากค่าก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ ๐.๓๗ ๐.๓๗

เงินรับฝากอื่นๆ ๐.๔1 ๐.9๘

รวม 1๗๖.๔๐ ๒๖1.๒1

 เงินประกันผลงาน ณ วันท่ี ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 จ�านวน 1๐๖.1๔ และ 1๖๔.๒๐ ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นเงินประกันของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวน ๘๒.๓๕ และ 1๔๔.๓๖ ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นเงิน
ประกันที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัส�าหรบัการรบัประกนัคณุภาพของสินค้าและคุม้ครองสิทธผู้ิบริโภคในการน�าเครือ่งรับสญัญาณ
ไปใช้ให้กับประชาชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บเงินประกันในอัตราร้อยละ ๕ 
ของจ�านวนเงินค่าคูปองที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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 ๒๒. รายได้จากกิจการโทรคมนาคม

๒๕๖๐ ๒๕๕9

รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 900 MHz - 1๕1,9๕๒.๐๐

รายได้ค่าเสียหายจากการประมูลคลื่นความถี่ฯ - ๗9๘.๕๒

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม ๕,๓๔9.๖๔ -

รายได้การประมูลเลขหมายสวย 1๘๒.๗1 ๕๗.9๗

รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม 1๓๔.9๓ 1๔๐.1๐

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ๒๔๐.๖๕ 19๕.99

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ ๔,๘9๔.๘๒ ๕,๓๔๔.๕๓

รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๔,๒9๒.๒๒ ๓,๘9๐.19

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๓๓.๗๖ 1๘.๓๓

  รวม 1๕,1๒๘.๗๓ 1๖๒,๓9๗.๖๓

 รายได้จากการประมูลคล่ืนความถี่ฯ ย่าน 900 MHz ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๕9 จ�านวน 
1๕1,9๕๒.๐๐ ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz 
จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่าน 900 MHz และค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 1๖/๒๕๕9 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

 ๒3. รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒๕๖๐ ๒๕๕9

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ - ๒9๐.๘1

รายได้ค่าธรรมเนียมทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ๓๗.๕1 ๖๘.๒9

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ๔๗๓.๔๓ ๔๔๓.๖๖

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ ๓๒.๘๖ ๓๐.๘๕

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๒๓.๘๖ ๓9.๖๔

  รวม ๕๖๗.๖๖ ๘๗๓.๒๕

 ในปี ๒๕๕9 ส�านกังาน กสทช. มรีายได้จากการประมลูคล่ืนความถีเ่พ่ือให้บริการโทรทศัน์จ�านวน ๒9๐.๘1 ล้านบาท 
เป็นการรบัรูร้ายได้จากการประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธรุกจิระดับชาติ 
งวดที่ 1 ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ดูหมายเหตุข้อ ๒๐) พร้อมดอกเบี้ยรับ
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 ๒๕. รายได้อื่น

๒๕๖๐     ๒๕๕9

รายได้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ๕๔.๒๕ ๖๒.๔๘

ดอกเบี้ยรับ ๗๕๘.๘๕ ๖๗๖.๖๔

รายได้อื่นๆ 1๐๐.๓๒ ๒1.9๖

รวม 91๓.๔๒ ๗๖1.๐๘

 ๒๖. รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง - ประมูลคลื่นความถี่ 

        ๒๕๖๐ ๒๕๕9

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม ๕,๓๔9.๖๔ -

พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียน ๔๔๕.๐๐ -

ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ๐.๒๒ 1๕1,๘๗1.๒9

ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 1.๓๖ ๒๐.๖๗

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 1๔.๔1 ๕๓๕.๐๐

ประมูลคลื่นความถี่ ค่าเสียหาย - ๗9๘.๕๒

ประมูลเลขหมายสวย ๐.๗๘ ๕๗.๐๕

รวม ๕,๘11.๔1 1๕๓,๒๘๒.๕๓

 ๒7. ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่ 

๒๕๖๐   ๒๕๕9

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz 1.๓9 ๒๓.๗๖

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลเลขหมายสวย 1๔.๔๐ ๐.9๒

รวม 1๕.๗9 ๒๔.๖๘

 ๒4. รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

  ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9 ส�านักงาน กสทช. มีรายได้เงินสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ - ผู้รับ ใบอนุญาต 
(เพื่อจ่ายในโครงการ USO) จ�านวน 1๐,๒1๖.๒๗ และ 1๔,๔๗1.11 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เรียกเก็บเพื่อน�าไปใช้ใน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุให้ กสทช. ก�าหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม เมื่อส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าแผนเสร็จสิ้น พร้อมกับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ 
เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามประกาศลงวนัทีเ่ดยีวกนั 
โดยก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคมทกุรายมหีน้าทีจ่ดัสรรรายได้จากการ 
ให้บรกิารโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจยัและพฒันาฯ เพือ่น�าไปด�าเนนิการตามแผน
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 ๒8. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๒๕๖๐ ๒๕๕9

เงินเดือนพนักงาน 91๒.๘๓ ๗๖๘.๖๒

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน 1๒๖.๐๐ 1๒๖.๓๒

ค่าตอบแทน กสทช. ๒๖.๓๓ ๓1.๘๖

ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง ๐.19 ๕๓.๔๐

ค่าตอบแทนรายเดือน ๘1.๔9 ๗๔.๐๔

ค่าสวัสดิการ 1๓๕.๕1 1๓๐.1๖

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ๗๓.๓๘ ๖๕.๓๖

เงินบ�าเหน็จฯ ๖๖.๔๗ ๘๕.๘๒

        รวม 1,๔๒๒.๒๐ 1,๓๓๕.๕๘

 ๒9. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

๒๕๖๐ ๒๕๕9

ค่าอาหารท�างานนอกเวลา ๔.๓๔ ๓.๒๘

ค่าเบี้ยประชุม ๒9.1๒ ๓๘.๔๐

ค่าตอบแทนอื่น 1.๗1 1.1๖

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ ๓๔.๒๕ ๓๒.๘๘

ค่าซ่อมแซม ๖๕.๗๘ ๓๓.1๗

ค่าเช่า 1๒๐.๔๔ 119.1๘

ค่าจ้างบ�ารุงรักษา ๒๓1.9๔ 1๗๓.๕๗

ค่าจ้างเหมาบริการ ๒9๒.๖๐ ๒๓๕.๔๔

ค่ารับรอง ๓.๕๓ ๔.1๘

ค่าพิธีการ ๒.๗๔ ๔.๗๔

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1๘.๓๔ 1๗.1๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 99.๗9 1๕๔.๔๗

ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ๒๓.๓1 ๒๓.11

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๓๒1.9๔ ๒๒๔.๖๓

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 11๔.1๘ ๖9.๓๒

ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือด้านวิทยุคมนาคม ๓.1๘ ๒.๔๐

ค่าจ้างที่ปรึกษา               ๓1๘.๖๘ ๒๕๒.๘๐

เงินบริจาคและการกุศล ๒๐๗.๔๓ ๔๗.9๖
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๒๕๖๐ ๒๕๕9

ค่าใช้สอยอื่นๆ ๒.๕๒ ๖.๗๘

ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ 9๓.๗๖ ๘๐.๗๐

หนี้สงสัยจะสูญ ๕๖.๖๔ ๒.๖๓

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ๔9.9๓ ๕๕.๓๖

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๐.๐๔ ๐.๐๔

                            รวม ๒,๐9๖.19 1,๕๘๓.๓๐

 3๐. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

๒๕๖๐ ๒๕๕9

ค่าไฟฟ้า ๓๓.๔9 ๒๖.๒๐

ค่าน�้าประปา 1.๒๗ 1.๐๐

ค่าโทรศัพท์ส�านักงาน ๒.๓๘ ๔.๐๖

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1๖.๐9 1๔.1๐

ค่าบริการเคเบิลทีวี DSTV ๐.๓๒ ๐.๓๒

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1๓.๔๐ ๒๕.9๓

ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ๔.๖๗ ๔.๘๓

             รวม ๗1.๖๒ ๗๖.๔๔

 
 31. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

๒๕๖๐ ๒๕๕9

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ๓9.๓๗ ๔๐.๔๗

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1๘๓.๒๔ 1๒๗.๗9

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9๖.9๐ 1๐๘.9๕

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ๖.๐1 1๗.๕๒

ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์ส�านักงานและอ่ืนๆ ๔๒.19 ๓๒.๔๒

ค่าเสื่อมราคา - สัญญาเช่าทางการเงิน ๕๔.๔๘ ๖๓.๘๘

รวมค่าเสื่อมราคา ๔๒๒.19 ๓91.๐๓

ค่าตัดจ�าหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒๔๐.๐๓ ๒๐๗.๔๐

รวมค่าตัดจ�าหน่าย ๒๔๐.๐๓ ๒๐๗.๔๐

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖๖๒.๒๒ ๕9๘.๔๓

     ๒9. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (ต่อ)
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 3๒. เงนิสนบัสนนุเพือ่การศกึษา วจิยั และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

๒๕๖๐ ๒๕๕9

เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนา ๖๐.99 ๒๗๓.๕๐

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 11.9๕ -

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงาน ITU ๒.1๗ ๗9.๓๒

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา ๒๘.99 1๓.๕๒

                       รวม 1๐๔.1๐ ๓๖๖.๓๔

 33. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

  ๒๕๖๐ ๒๕๕9

ค่าใช้จ่ายจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง ๘99.9๗ ๒,๓๓๐.19

ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา ๗๐.๗9 ๔๔.๐๖

ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ๓.1๖ ๔.๖๕

ค่าใช้จ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ๒.๘๒ ๔.9๘

ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๕๒๕.๗๒ 1๒๐.๒๓

                      รวม 1,๕๐๒.๔๖ ๒,๕๐๔.11

  ค่าใช้จ่ายจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง ส�าหรับปี ๒๕๕9 จ�านวนเงิน ๒,๓๓๐.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ Must carry จ�านวน 1,๘9๕.๒๕ ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดจากการประมาณการ
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติ กสทช. ที่ 1๐/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับบริการโทรทัศน์สาธารณะที่น�ารายการออกอากาศผ่านดาวเทียม ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ๒๕๖1 ถึง
วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๓ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมแก่ผู้รับใบอนุญาต 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ๒๕๖1 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และตาม
ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕9 เรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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 34. ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม

 3๕. รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ

  ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช�าระ
เงนิรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแทนรฐัโดยแยกบญัชกีารรับเงินไวเ้ปน็การเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงนิรายได้และดอกผล 
ที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ�าเป็นในการบริการแล้ว ส่วนท่ีเหลือให้ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตอ่ไป ประกอบดว้ยคลืน่ความถี ่1800 MHz ซึง่สญัญาสมัปทานสิน้สดุลงเมือ่วนัที ่1๕ กนัยายน ๒๕๕๖ โดยแบง่ออกเป็น 
๓ ชว่ง ชว่งแรกตัง้แต ่1๖ กนัยายน ๒๕๕๖ ถึง 1๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จ�านวน 1,๖9๗.๐๐ ลา้นบาท กทค. ไดม้มีตเิหน็ชอบ
ใหน้�าสง่เงินรายไดแ้ผน่ดนิจากการใหบ้รกิารในระยะเวลาคุม้ครองผู้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนทีบ่นคล่ืนความถี ่1800 MHz 
ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ 1๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง 1๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กทค. ได้มอบหมายให้คณะท�างานตรวจสอบ 
เงินน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 
1800 MHz ซึง่เปน็ชว่งทีม่ปีระกาศ คสช. และในชว่งที ่๓ ตัง้แต่วนัที ่1๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนกระทัง่มผู้ีใหบ้ริการรายใหม่ 
โดยที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ ในวันที่ 1๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๒ การก�าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่า ในขณะที่ส�านักงาน กสทช. ยังไม่ได้รับ 
ค�าวินิจฉัยจากหัวหน้า คสช. ประกอบกับจะครบก�าหนดวันหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz แล้วใน 
วันที่ 1๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อไม่ให้การหยุดบริการดังกล่าวขัดต่อเจตนาของค�าสั่งหัวหน้า คสช. จึงมี
มติให้ชะลอการสิ้นสุดระยะเวลา คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ออกไปจากก�าหนดเดิมคือวันที่ 
1๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปกอ่นจนกวา่จะมผีลการวนิจิฉยัของ คสช. หรอืจนกวา่ กทค. จะออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่
1800 MHz ให้แกผู่ช้นะประมลูรายใดรายหนึง่แลว้เสรจ็ ทัง้นี ้กทค. ไดอ้อกใบอนญุาตใหผู้ช้นะการประมลูใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่

๒๕๖๐
ส�านักงาน

มาตรา ๖๕ (1-๒)

๒๕๕9
ส�านักงาน

มาตรา ๖๕ (1-๒)

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ขอขยายเวลา - ๒๖.๔๕

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอขยายเวลา ๔๗.๔๘ 99๓.๖๕

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕๘๒.๕๘ -

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9) ๓๓๕.๒๐ ๓1๗.๕๒

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๕9) 1,๖๘๘.๕๒ ๒๒๗.๕๓

เงินรับฝาก เงินมัดจ�าประกันสัญญา และเงินประกันความสูญหายเสียหาย 
ส่วนที่เกินเงินฝากที่รอจ่าย และอื่นๆ

๕,๔๕๔.๘๔ 1,๐๕๖.๕๔

รวม ๘,1๐๘.๖๒ ๒,๖๒1.๖9

ส่วนที่ ๕   การบริหารงบประมาณ    127   



1800 MHz แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้มอบหมายให้ส�านักงาน กสทช. 
แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อทราบ รวมถึงการแจ้งแนวทางการด�าเนินการในกรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz 
ให้เป็นแนวทางเดียวกันด้วย ซึ่งส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม 
1800 MHz ให้ใบอนุญาตมีผลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 
ลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างรอผู้ชนะการประมูลมาช�าระเงินประมูลฯ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยได้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่าน 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz และค�าสั่งหัวหน้ารักษา
ความสงบแหง่ชาต ิที ่1๖/๒๕๕9 เรือ่ง การประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคม เพือ่จดัใหม้กีารประมลูคลืน่ความถ่ี
ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 895 - 905 MHz คู่กับ 940 - 950 MHz ให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9 หรือจนกว่า 
กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้แก่ผู้ชนะการประมูลแล้วแต่กรณีใดถึงก�าหนดก่อน ณ ปัจจุบันได้ออก 
ใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลแล้วเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9

 3๖. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  ตามบทบญัญตัขิองพระราชบัญญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (1๒) และมาตรา ๕๐ ระบุให้ส�านักงาน กสทช. 
ก�าหนดแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งเมื่อส�านักงาน กสทช. จัดท�า 
แผนดังกล่าวเสร็จสิ้น และประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ ๒9 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคม 
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕9) พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ 
เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม เมื่อวันที่ ๒9 พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
๓1 พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีกรอบระยะเวลาในการด�าเนินการตามแผนระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕9 โดยมีประมาณการ 
คา่ใชจ้า่ยในการด�าเนนิการตามแผนการจดัให้มกีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารสงัคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕9) จ�านวน ๒๐,๔๖๘.๓๐ ล้านบาท

  ในวนัท่ี 11 มถินุายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการบรหิารกองทนุไดม้มีตทิีป่ระชมุครัง้ที ่๘/๒๕๕๖ เหน็ชอบโครงการ
และการจัดสรรเงินกองทนุเพือ่สนบัสนนุโครงการตามแผนปฏบิตักิาร USO โทรคมนาคม ประจ�าป ี๒๕๕๖ ประกอบดว้ย 
๕ โครงการ 1 แผนงาน ในกรอบวงเงินที่ได้ปรับลดแล้วคงเหลือจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,๐๒๘.91 ล้านบาท

  ในวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕๖ กสทช. ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เห็นชอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน 
งบประมาณตามกรอบการใช้จ่ายเงินของปี ๒๕๕๖ ตามที่ได้เสนอจ�านวน 1,๐๒๘.91 ล้านบาท โดยมีการจัดท�าบันทึก
ข้อตกลงสัญญาด�าเนินการกับผู้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๘ ไว้เป็นจ�านวนเงิน ๕๔๗.๒9 ล้านบาท 
ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวนี้ ได้เบิกจ่ายแล้วจนถึงวันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๕9 จ�านวน ๓๗๖.๐๘ ล้านบาท และในปี ๒๕๕9 
ทีป่ระชมุ กทค. ครัง้ที ่๒1/๒๕๕9 เมือ่วนัที ่1๓ กนัยายน ๒๕๕9 มมีตใิหป้รบัลดวงเงนิตามสญัญาจ�านวน 1 โครงการ เปน็
จ�านวนเงนิ 1๓.๕๐ ลา้นบาท คงเหลอืวงเงนิที่ขอกนัเงนิผกูพนัตามบันทกึขอ้ตกลงสญัญาจ�านวนเงนิ 1๕๗.๗1 ลา้นบาท

  ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีมติท่ีประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ พิจารณา 
เพื่อสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคมประจ�าปี ๒๕๕๗ จ�านวน 1๕ โครงการ ในกรอบวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,๔๓๒.๒๕ ล้านบาท และเห็นสมควรให้จัดสรรเงินกองทุนให้กับโครงการภายใต้แผน USO โครงการ
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ขยายโครงข่ายเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย (Technical Audit) เพื่อด�าเนินการเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงินรวม ๒๕.๐๐ ล้านบาท ส�าหรับโครงการ 
ที่เหลือจ�านวน 1๔ โครงการ วงเงินรวม 1,๔๐๗.๒๕ ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวเดียวกัน 
มมีตใิหแ้ตง่ตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าหนา้ทีก่ลัน่กรองโครงการดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒ สปัดาห ์และน�าเสนอต่อทีป่ระชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ดี 
เมื่อวันที่ 1๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ชะลอการด�าเนินโครงการและการจัดสรรเงิน
กองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคมประจ�าปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวทั้งหมด

  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕9 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีข้อสั่งการท้ายหนังสือ ส่วน
บริหารงานราชการ ส�านักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลับ ด่วนที่สุด ที่ คสช (สลธ)/๒๓๗  ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕9 เรื่อง การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) อนุมัติให้ส�านักงาน 
กสทช. ด�าเนนิภารกจิ USO โดยใหร้ว่มกนักบักระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ด�าเนนิงานใหส้อดคล้องกบัแผนทีต่กลง 
กันไว้โดยการด�าเนนิการดงักลา่วใหม้กีารใชง้บประมาณอยา่งคุม้คา่ มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน 
โดยให้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕9 และปรับระยะของแผนให้เร็วขึ้นจากที่เคยก�าหนดไว้เดิมเป็นแผนเร่งด่วน 
ด�าเนินการทันที 

  ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕9 ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�าเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และมอบหมายให้ 
ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการให้หมู่บ้านที่เหลือเพิ่มเติมอีกจ�านวน 1๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ทั้งนี้ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่ก�าหนดไว้ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕9 
ฉบับลงประชามติมาตรา ๕๖ ที่ก�าหนดให้ “โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ของรัฐ อันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท�าด้วยประการใดให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท�าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้” 

  ต่อมาปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของ Zone C+ จ�านวน ๓,9๒๐ หมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลือ่นทีแ่ละบรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูในพืน้ทีช่ายขอบ โดยใชเ้งินจากการจัดเกบ็คา่ธรรมเนยีมของผู้ประกอบการ 
ตามแผนการจัดใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕9) โดยมกีารลงนาม 
ในสัญญา ณ วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน 1๐ สัญญา รวม 1๒,9๘9.๖9 ล้านบาท ดังนี้

  1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet Service) บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์นต็ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั เปน็ผู้ชนะการประกวดราคาโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์
ในวงเงินรวม ๒,๘1๒.๐1 ล้านบาท

  ๒. โครงการจดัใหม้สีญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละบรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูในพืน้ทีช่ายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ ๒ (ภาคเหนือ ๒) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet Service) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 
รวม ๒,1๐๓.๘๐ ล้านบาท
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  ๓. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet Service) บรษิทั ทีโอที จ�ากดั (มหาชน) เปน็ผูช้นะการประกวดราคาโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ในวงเงินรวม ๒,๔9๒.๖๐ ล้านบาท

  ๔. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมูบ่า้นในพืน้ทีช่ายขอบ (Zone C+) กลุม่ที ่๔ (ภาคกลาง-ใต้) ส่วนที ่1 ใหบ้ริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูง (Broadband 
Internet Service) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1,๗๐๗.๓๕ ล้านบาท

  ๕. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ ๕ (๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 1 
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1๖๐.๘9 ล้านบาท

  ๖. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ ๒ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Service) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 
1,๘9๐.๐๐ ล้านบาท

  ๗. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มท่ี ๒ (ภาคเหนือ ๒) ส่วนที่ ๒ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Service) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินรวม ๗๘๖.๕๕ ล้านบาท

  ๘. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มท่ี ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ ๒ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม ๕๓๒.๐๖ ล้านบาท

  9. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ ๔ (ภาคกลาง - ใต้) ส่วนที่ ๒ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Service) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวงเงินรวม ๔๔๓.9๔ ล้านบาท

  1๐. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ ๕ (๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๔ อ�าเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ ๒ 
การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะ 
การประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม ๖๐.๔๘ ล้านบาท

  ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการจัดให้มีบริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ 
ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานผลด�าเนินโครงการ การจัดหาระบบควบคุมทรัพย์สินและ
บรหิารจดัการโครงขา่ยโทรคมนาคม การจดัหาระบบตดิตามและก�ากบัการใชง้านอปุกรณค์อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์อ่พว่ง 
แบบรวมศูนย์ การจัดหาระบบก�ากับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง การจัดหาระบบตรวจสอบ
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และระบบสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ การประกันภัยทรัพย์สิน
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ งบประมาณจ�านวน ๘๒9.9๖ ล้านบาทอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส�านักงาน กสทช.

 ส่วนหมู่บ้านที่เหลืออีก 1๕,๗๓๒ หมู่บ้าน ส�านักงาน กสทช. จะด�าเนินการในภารกิจตามแผนปฏิบัติการ จัดให้มี 
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (USO ๔) รวมถึงการประมาณ 
การใชจ้า่ยในโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร USO โทรคมนาคม ขึน้อยูก่บัขอ้มลูและเหตกุารณใ์นอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลง
ไปโดยส�านักงาน กสทช. อาจมีการปรับปรุงแผนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
ท�าให้กองทุนฯ ยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายและก�าหนดเวลาที่ต้องจ่ายได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน 

 37. เหตุการณ์ส�าคัญ ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ

  1. ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้สถานีวิทยุความถี่ 98.5 MHz และเรียก 
ค่าเสียหายทุนทรัพย์ ๔๐.๓9 ล้านบาท ตามหมายเลขคดี 9๒๗๘/๒๕๕๘ (ด�า ๔๘๐๐/๒๕๕๓ และแดง ๔๐๖๗/๒๕๕๔) 
ซึ่งน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. จะได้รับช�าระหนี้บางส่วน

  ๒. ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้สถานีวิทยุ 1 ปณ. และเรียกค่าเสียหาย 
ทุนทรัพย์ ๔๔.๒๐ ล้านบาท ตามหมายเลขคดี 1๗๗9๔/๒๕๕๗ (ด�า ๖๐๒๔/๒๕๕๒ และแดง 19๓๕/๒๕๕๔) 
ซึ่งน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. จะไม่ได้รับช�าระหนี้เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดมาบังคับคดีช�าระหนี้ได้

  ๓. ส�านักงาน กสทช. ยื่นค�าขอช�าระหนี้ในคดีล้มละลายทุนทรัพย์ 9.๒๐ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 
ล. ๘11/๒๕๔๕ และแดง ล. ๗๕๕/๒๕๔๕ ซึ่งส�านักงาน กสทช. น่าจะไม่ได้รับการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน

  ๔. ส�านกังาน กสทช. เปน็ผูถ้กูฟอ้งในฐานความผดิเกีย่วกบัคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครองตามหมายเลข
คดีด�า 1๓๗๐/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์จ�านวน 9.๓๒ ล้านบาท  ซึ่งน่าเชื่อว่าศาลปกครองกลางจะพิพากษายืนให้ส�านักงาน 
กสทช. ชนะคดีบางส่วน

  ๕. ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม ตามหมายเลขคดีด�า 
๒๖1๘/๒๕๔9 และหมายเลขคดีแดง ๖๔๖/๒๕๕๐ ทุนทรัพย์ 1๐.๖๖ ล้านบาท ซ่ึงน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. 
จะไมไ่ดร้บัช�าระหนีเ้นือ่งจากลกูหนีไ้มม่ทีรพัยส์นิท่ีจะยดึมาบงัคบัคดีช�าระหนีไ้ด้ และตามหมายเลขคดีด�า ๒๖๘9/๒๕๔๕ 
และหมายเลขคดีแดง ๔๕1๕/๒๕๔๕ ทุนทรัพย์ ๒๔.๔๒ ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. จะไม่ได้รับช�าระหนี้
เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดมาบังคับคดีช�าระหนี้ได้

  ๖. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครอง
ในอัตราวันละ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้าอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕1 ขอ้ ๓๘ และขอ้ 9๖ ตามหมายเลขคดดี�า 1๘๖๗/๒๕๕๔ ทนุทรพัย ์๓๔.9๖ ลา้นบาท ซึง่อยูร่ะหวา่ง 
ศาลปกครองสูงสุดก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�าที่ ๘1๘/๒๕๕๖ ทุนทรัพย์ ๒1.๒๐ 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดก�าหนดวันนั่งพิจารณาคดี และตามหมายเลขคดีด�าที่ ๓11๗/๒๕๕๕ 
ทุนทรัพย์ 9๔.๕๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  ๗. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครอง 
ในอัตราวันละ 1๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เน่ืองจากผู้ฟ้องคดีก�าหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ 
ที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้าอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔9 
ขอ้ 11 ตามหมายเลขคดดี�า ๗๕/๒๕๕๖ ทุนทรพัย ์๒๔.๔๐ ลา้นบาท ซึง่อยูร่ะหวา่งศาลปกครองก�าหนดวนัสิน้สดุแสวงหา
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ข้อเท็จจริง ตามหมายเลขคดีด�า ๕๖/๒๕๕๖ ทุนทรัพย์ ๒๔.๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุด ก�าหนด 
วนัส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดี ๕๕/๒๕๕๖ ทุนทรัพย์ ๒๓.๓๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครอง
ก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  ๘. ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถู้กฟอ้งในฐานความผดิเกีย่วกบัการออกค�าสัง่ก�าหนดคา่ปรบัทางปกครองในอตัรา
วันละ 1๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ของ ลสทช. และตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 1๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
และค�าวินิจฉัยตามหมายเลขคดีด�า 19๒๗/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๕๘.9๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวัน 
ส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�า 19๓๓/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๖๒.๗๒ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
ศาลปกครองก�าหนดวันส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  9. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับการใช้อ�านาจตามกฎหมายเก่ียวกับสิทธิการใช้ 
คล่ืนความถ่ี 1800 MHz และขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหมายคดีด�าที่ ๒1๒๘/๒๕๕๖ 
ทุนทรัพย์ ๒๗๕,๖๕๘.๓๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๐. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการกระท�าการละเมิดของหน่วยงาน 
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเกิดจากการออกกฎ กรณีที่ออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้
บรกิารเปน็การช่ัวคราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาต สมัปทานหรอืสญัญาการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน ตามค�าสั่ง คสช. 
ฉบบัที ่9๔/๒๕๕๗ เรือ่ง การระงบัการด�าเนนิการตามกฎหมายวา่ด้วยองคก์รจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมีค�าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันหรือแทนกัน 
ช�าระเงินจ�านวน ๒๔,๒91.๘๖ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหมายคดีด�า 
1๖๕1/๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องได้ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

  11. ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถู้กฟอ้งในฐานความผดิเกีย่วกบักรณกีารเรยีกคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิ
การตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรายจ่ายมีจ�านวนสูงกว่ารายรับของผู้ฟ้องคดี และขอคืนเงิน 
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีผู้ฟ้องคดีได้ช�าระไปแล้ว ตามหมายเลขคดีด�า ๒๐1๓/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ 
1๖,๒๖๕.๐๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๒. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการออกค�าสั่งให้น�าส่งเงินรายได้จาก 
การใหบ้รกิารตามมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชัว่คราว ตามหมายเลขคดีด�า 199๗/๒๕๕๘ ทนุทรพัย ์๖๒๗.๖๔  
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๓. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครอง 
ให้ผู้ฟ้องคดีช�าระในอัตราวันละ ๒1๐,๐๐๐.๐๐ บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะด�าเนินการส่งรายงานบัญชีแยกประเภท 
ในกิจการโทรคมนาคมของปี ๒๕๕๕ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า 
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมตามหมายเลขคดีด�า ๕9/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๒๒.๘9 ล้านบาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๔. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงระยะ
เวลาคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารเปน็การชัว่คราว ตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุม้ครองผู้ใชบ้ริการเปน็การชัว่คราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
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การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 9๔/๒๕๕๗ เรือ่ง การระงบัการด�าเนนิการตามกฎหมายวา่ด้วยองคก์รจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบัการประกอบ
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม ตามหมายเลขคดีด�า ๗๔1/๒๕๕9 ทุนทรัพย ์๕,๗๗๘.๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง 

  1๕. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐักระท�าการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย กรณมีมีตใินการประชมุ กทค. ครัง้ที ่๓๒/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม 
๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีมีภาระหน้าท่ี USO ตามจ�านวนเงินรายได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม (หลังหักค่าใช้จ่าย) 
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ตามหมายเลขคดีด�า 1๕๔๕/๒๕๕9 
ทุนทรัพย์ ๘๖.9๖ ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมแล้ว

  1๖. ส�านกังาน กสทช. เปน็ผูฟ้อ้งในฐานความผดิเกีย่วกบัการน�าสง่เงนิรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในชว่งมาตรการ
เยยีวยาช่วงที ่1 ตามหมายเลขคดดี�า 1๒๒๘/๒๕๕9 ทนุทรพัย ์1,1๕๐.๖๖ ลา้นบาท ซึง่อยูร่ะหวา่งศาลปกครองก�าหนด
วันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�า 1๔๔1/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๖๓๓.๓1 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๗. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับ 
ทางปกครอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถด�าเนินการจดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ตามหมายเลขคดีด�า ๗9๒/๒๕๕๔ ทุนทรัพย์ 1๓.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครอง
สูงสุดก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�า ๗9๓/๒๕๕๔ ทุนทรัพย์ 1๓.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่
ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  1๘. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าสั่งที่ก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
ทั่วไปที่ค้างช�าระพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม) ตามหมายเลขคดีด�า ๔๓9/๒๕๕1 ทุนทรัพย์ ๗๔๗.๔๒ ล้านบาท ซึ่งอยู่
ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง  

  19. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ทีข่องรฐักระท�าการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย (ค�าสัง่ทีก่�าหนดใหช้�าระคา่ธรรมเนยีมเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามหมายเลขคดีด�า ๓9๗/๒๕๕๔ ทุนทรัพย์ ๖๕๖.๕1 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครอง
ก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  ๒๐. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ 
เลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ค�าสัง่ของ ลทช. ทีก่�าหนดใหผู้ฟ้อ้งคดจีะตอ้งจดัใหม้บีรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
และค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองในกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีไม่ด�าเนินการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่) 
ตามหมายเลขคดีด�า ๗๗๗/๒๕๕๔ ทุนทรัพย์ 1๓.๕๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันส้ินสุดแสวงหา 
ข้อเท็จจริง และตามหมายเลขคดีด�า ๗๗๘/๒๕๕๔ ทุนทรัพย์ 1๓.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนด 
วันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง
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  ๒1. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๓ เพิกถอนค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครองในอัตราวันละ 1๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท) ตามหมายเลขคดีด�า 
อ. ๘9๔/๒๕๕๗  ทุนทรัพย์ 1๓.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง 

  ๒๒. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าส่ังก�าหนดค่าปรับทางปกครอง 
ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม อันเป็นการฝ่าฝืน 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๖๔ ตามหมายเลขคดีด�า 1๐๓๓/๒๕๕๓ 
ทุนทรัพย์ ๔๓.๖๐  ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

  ๒๓. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม 
และโครงข่ายโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามหมายเลขคดีด�า 91๘/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๒๔,11๗.๐๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�าค�าให้การ

  ๒๔. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่ ๓ เป็นผู้มีภาระ
หน้าที่จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามหมายเลขคดีด�า 1๕๒๔/๒๕๕9, 
1๕๒๒/๒๕๕9, 1๕๒๓/๒๕๕9, 1๕๔9/๒๕๕9, 1๕๔๐/๒๕๕9, 1๕๕1/๒๕๕9, 1๔๕9/๒๕๕9, 1๕๕๐/๒๕๕9, 
1๔๘๔/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ร้อยละ ๔ ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งผู้ถูกฟ้องยื่นค�าให้การแล้ว

  ๒๕. ส�านกังาน กสทช. เปน็ผูถ้กูฟอ้งในฐานความผิดเกีย่วกบัการเรียกร้องใหน้�าสง่เงินรายได้จากการใหบ้รกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายย่านความถ่ี 900 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามหมายเลขคดีด�า ๖๖1/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๗,๒๒1.๐๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ผู้ถูกฟ้องจัดท�าค�าให้การ

  ๒๖. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีมติ และ/หรือค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับ 
ทางปกครองในอตัราวนัละ 1,๒๓9,๕๓๘.๘๘ บาท เนือ่งจากฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิติัตามประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑบ์รกิาร
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 
ตามหมายเลขคดีด�า 1๓๖1/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๒1.๐๗ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ถูกฟ้องจัดท�าค�าให้การ

  ๒๗. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีมติ และ/หรือค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ 1๖9,๒๔๔.๐๐ บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 
ตามหมายเลขคดีด�า 1๓๗๐/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๗.๓๓ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ถูกฟ้องจัดท�าค�าให้การ

  ๒๘. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีมติ และ/หรือค�าสั่งให้ช�าระค่าปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ ๕,๔๐๐,๕91.๖๔ บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ
ตามหมายเลขคดีด�า 1๓๕๘/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๒๒1.๔๒ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ถูกฟ้องจัดท�าค�าให้การ
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  ๒9. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวี ตามหมายเลขคดีด�า ๕๗๔/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๓๒1.๗๗ ล้านบาท ตามหมายเลข
คดีด�า 1๒9๐/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๒,๖1๘.๒๖ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 1๕๓9/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ 1,๘๗๕.๘๖ 
ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 1๒91/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๔,19๕.๔๐ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 19๖1/๒๕๕๘ 
ทุนทรัพย์ ๓,๐1๕.๖๗ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 19๖๒/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ 9๔1.๓๕ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 
19๖๓/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๒๕๕.๗9 ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า 19๖๐/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๓,๔๖1.๔๗ ล้านบาท 
ตามหมายเลขคดีด�า ๒๐๔1/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ 1,9๕๘.91 ล้านบาท และตามหมายเลขคดีด�า ๒๐๔๒/๒๕๕๘ 
ทุนทรัพย์ 1,๐๐๓.๘9 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

  ๓๐. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงินค่าสนับสนุนการออกอากาศ
รายการฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ๒๐1๔ ตามหมายเลขคดีด�า อ. 1๖๕๔/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๕๗.1๔ ล้านบาท ซึ่งศาล
ยกฟ้อง

  ๓1. ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงินค่าสนับสนุนการออกอากาศ
รายการฟตุบอลโลก รอบสดุทา้ย ๒๐1๔ ตามหมายเลขคดีด�า 11๖๓/๒๕๕๘ ทนุทรัพย ์1๕.๐๐ ล้านบาท ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาล
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รายงานการตรวจสอบภายในส�านักงาน กสทช. ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

 ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีค�าสั่ง 
ที่ ๔1/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จ�านวน ๕ คน  ประกอบด้วย  

 (1) พลเอก กมล แสนอิสระ ประธานกรรมการ

 (๒) นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการ

 (๓) นายสมยศ  ศรีวานิชย์ กรรมการ

 (๔) นายอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ กรรมการ

 (๕) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการ

 ส�าหรับนายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ปัจจุบันจึงเหลือกรรมการอยู่ ๔ ท่าน 

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้ปฏบัิตหิน้าทีต่ามอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามหมวด ๓ ของระเบยีบ
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยมีความเป็นอิสระในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ปราศจากการแทรกแซงจาก กสทช. ส�านักงาน กสทช. 
และหน่วยงานอื่นใด

 การปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มุง่เน้นการตรวจสอบในเชงิป้องกัน และให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้
มีการท�างานที่เป็นระบบตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงตระหนักและให้ความส�าคัญในการติดตามประเด็น
ต่างๆ ที่ตรวจพบที่มีความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. อย่างสม�่าเสมอ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการประชุมรวม 1๒ ครัง้ และได้เชญิฝ่ายบรหิาร เจ้าหน้าทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม 

 การปฏิบัติงานที่เป็นสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงของส�านักงาน กสทช. ส�าหรับแต่ละกิจกรรมการด�าเนินงานที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อส�านักงาน กสทช. อย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของแผนการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง และเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๒. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส�านักงาน กสทช. รวมถึงประเมิน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานในหน้าที่ของแต่ละส�านักต่างๆ ภายในส�านักงาน กสทช. 
ที่เป็นหน่วยรับตรวจ พร้อมกับเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ๓. สอบทานระบบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งที่ กสทช. ก�าหนด และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลท�าให้การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของ กสทช. 
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 ๔. สอบทานความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิของส�านกังาน กสทช. โดยการสอบทานการบนัทกึ
บัญชี และการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนหารือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการพัสดุ กับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้สอบบัญชี) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๕. สอบทานและประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิ การบญัช ีและการพสัด ุของส�านกังาน กสทช. พร้อมกับให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง และการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๖. วเิคราะห์และประเมินความมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้ค่าในการใช้ทรัพยากร โดยสอบทานการด�าเนนิงาน 
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการต่างๆ ของส�านักงาน กสทช.

 ๗. สอบทานแผนกลยุทธ์ของส�านักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ�าปี และการตรวจสอบระยะยาว 
การปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงาน 
ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. ส�าหรับปี ๒๕๖๐ โดยรวม 
มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยไม่พบ 
ข้อบกพร่องหรอืสิง่ผดิปกตใิดท่ีเป็นสาระส�าคญั นอกจากนี ้กระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิได้ปฏบิตัติามมาตรฐาน
บัญชีอันเป็นที่รับรองทั่วไป มีความเหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและ 
มีความน่าเชื่อถือ

 การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในมกีารก�ากบัดูแลให้ข้อสงัเกตและค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบรหิารและ
ฝ่ายปฏิบัติการอย่างตรงไปตรงมา โดยได้จัดท�ารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเสนอต่อ กสทช. ทุกหนึ่งร้อย 
แปดสิบวัน เพื่อให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนได้มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

   

          พลเอก 

          (กมล  แสนอิสระ)
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ ๕   การบริหารงบประมาณ    137   
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  แผนการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561

 กสทช. และส�านกังาน กสทช. มนีโยบายในการด�าเนนิงาน 
และงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๖1 โดยเน้นการสร้าง
องค์กรโปร่งใส และการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยปี ๒๕๖1 มีแผนการ 
ด�าเนินงานส�าคัญเร่งด่วน ดังนี้

 1. จัดประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 9๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
และ 1๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ที่ก�าลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ลงในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยเป็นการประมูลคลื่น 9๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ จ�านวนหนึง่ใบอนญุาต ขนาด ๒ x ๕ เมกะเฮริตซ์ 
และ 1๘๐๐ เมกะเฮริตซ์ จ�านวนสามใบอนญุาต ขนาด ๒ x 1๕ 
เมกะเฮิรตซ์ต่อใบ 

 ๒. เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที ่
ชายขอบ ๓,9๒๐ หมู่บ้าน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖1 
และให้ประชาชนผูม้รีายได้น้อยจ�านวน ๕๒๐,๐๐๐ ครวัเรอืน 
มาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได ้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ๓. จัดท�าหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ ไม ่ได ้ 
ใช้ประโยชน์ ใช้งานไม่คุม้ค่า หรอืน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่า 
ยิ่ งขึ้น และให ้มีการเยียวยาหน่วยงานที่ถูกเรียกคืน 
คลื่นความถี่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

 ๔. แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการทีวดิีจิทัลทีป่ระสบ 
ปัญหาอยู ่ในขณะนี้เพิ่มเติมอีก หลังจากที่มีการแก้ไข 
ในส่วนของการขยายเวลาการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่ 
และสนับสนุนให้มีบริการทีวีดิจิทัลตามกฎ Must Carry

 ๕. จัดให้มกีารลงทะเบยีนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
ด้วยระบบอัตลักษณ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย 
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เป็นต้นไป 

 ๖. สนับสนุนการด�าเนินการและก�ากับดูแลร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ในการใช้งานบริการ PromptPay ให้มีความปลอดภัย 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 

 ๗. สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้งานบริการใหม่ๆ ด้วย
เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT บนคลื่นความถี่
ย่านต่างๆ เช่น 9๐๐ เมกะเฮิรตซ์ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ�าวัน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนการด�าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี 2561



ปฏิบัติงานของส�านักงาน กสทช. ต้องหยุดชะงัก สามารถ

ด�าเนินการตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหากไม่

สามารถด�าเนินการเบิกจ่ายตามเง่ือนไขสัญญาที่ก�าหนด

จะก่อให้เกิดความเสียหายกับส�านักงาน กสทช. ที่ประชุม 

กสทช. จึงมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี ๒๕๖1 ของส�านักงาน กสทช. ที่มีความส�าคัญ 

จ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการเป็นอันดับแรก ได้แก่ 

งบประมาณรายจ่ายที่จ�าเป็น และงบประมาณรายจ่ายที่

ผูกพันต่อเนื่องในปี ๒๕๖1 จ�านวนท้ังสิ้น ๓,๘ ๒๐.๐๖๐ 

ล้านบาท เพื่อใช้ด�าเนินงานไปพลางก่อน ดังนี้

 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2561

 ส�านักงาน กสทช. ได้ใช้ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 

และยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กสทช. เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของภารกิจและเป็น 

เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน

ของส�านักงาน กสทช. และโดยที่ขณะนี้ส�านักงาน กสทช. 

อยูร่ะหว่างช่วงการเปลีย่นผ่านพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องเข้าสู่

กระบวนการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งได้

หมดวาระลงในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพื่อมิให้การ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด จ�านวน

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖1 ๓,๘๒๐.๐๖๐

รายจ่ายที่จ�าเป็น ๒,๐๗๕.๒๗1

รายจ่ายที่ผูกพันงบประมาณมาจากปีก่อน 1,๗๔๔.๗๘9
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 งบประมาณรายจ่ายส�านกังาน กสทช. ประจ�าปี ๒๕๖1 จ�านวน ๓,๘๒๐.๐๖๐ ล้านบาท สามารถจ�าแนกตามยุทธศาสตร์
ของแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ 1๓๐ ดังนี้  

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการแข่งขันเสร ี
  อย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรด้านการสื่อสาร 
  เพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศสู ่ชุมชนดิจิทัล  
  มีแผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียง และ 
  โทรทัศน ์  และแผนงานการบริหารกิจการ 
  โทรคมนาคม และโครงการ/กจิกรรมรองรบัจ�านวน   
  1๖ โครงการ ๔ กจิกรรม งบประมาณท้ังสิน้ จ�านวน  
  1๔9.๖1๐ ล้านบาท 

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสนับสนุนและส่งเสริม 
  นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายการมีส ่วนร่วม 
  มีแผนงานการบริหารองค ์กรและโครงการ/ 
  กิจกรรม รองรับจ�านวน ๘ โครงการ ๒ กิจกรรม  
  งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 1๔๓.๒๐๗ ล้านบาท 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล

การบริหาร
การจดัสรรคลืน่ความถ่ี

อย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส่งเสริมความเท่าเทียม
เป็นธรรมในโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
การสื่อสารและโอกาส

ทางดิจิทัล

การส่งเสริมการแข่งขัน
เสรีอย่างเป็นธรรม
บริหารทรัพยากร
ด้านการสื่อสาร 

เพื่อสนับสนุนพัฒนา
ประเทศสู่ชุมชนดิจิทัล  

การสนับสนุนและส่งเสริม
นวัตกรรมและ

สร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 

1
ยุทธศาสตร์ที่ 

2
ยุทธศาสตร์ที่ 

3
ยุทธศาสตร์ที่ 

4

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งทางการ 
  บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล มแีผนงานการบรหิาร 
  ยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรและโครงการ/ 
  กิจกรรมรองรับ จ�านวน ๒๒ โครงการ ๓ กิจกรรม 
  งบประมาณทัง้สิน้ จ�านวน ๒,๘๕๖.๔9๗ ล้านบาท  

 • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารการจัดสรรคลื่น 
  ความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองผู้บริโภค 
  ส่งเสรมิความเท่าเทยีมเป็นธรรมในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ด้านการสื่อสารและโอกาสทางดิจิทัล มีแผนงาน 
  การบรหิารคลื่นความถีแ่ละภมูิภาคและโครงการ/ 
  กิจกรรมรองรบั จ�านวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ 
  ทั้งสิ้น จ�านวน ๖๗๐.๗๔๖ ล้านบาท 

๓๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ โดยเน้นให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 (Thailand 4.0) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน 
 การปฏิบัติงานของส�านักงาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง จึงได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กสทช. ฉบับนี้เป็นการชั่วคราวก่อนในระหว่างการจัดท�า 
 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป
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ปัญหา อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
ที่มีความส�าคัญต่อประชาชน



ปัญหา อุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีความส�าคัญต่อประชาชน

 การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

 เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ได ้ส ่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิในหลายอตุสาหกรรม รวมถงึ
อุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ การขยายตัวของเทคโนโลยี
ดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ต โดยการเกิดขึ้นของการให้บริการ
ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-the-top หรือ OTT) 
เช่น การให้บรกิารรายการโทรทัศน์และวดิโีอผ่าน YouTube 
Facebook และแอปพลเิคชนัอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั ถอืเป็น 
Digital Disruption ส�าหรับกิจการวิทยุโทรทัศน์ โดย
บริการดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจ�านวนมากขึ้น 
และเข้ามามีบทบาทในชวีติประจ�าวนัของผูค้นในหลากหลาย 
ด้าน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับฟังวิทยุและการ
รับชมโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มการรับชมรับฟังผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส�าหรับผู้บริโภคนับว่าได้รับ
ประโยชน์จากการมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือ
สินค้าที่หลากหลาย ท�าให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้ประกอบการกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์เดิม Digital Disruption นี้อาจก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรค ๒ ประการหลัก คือ 1) การแข่งขันท่ีสูงข้ึน 
อาจท�าให้ส ่วนแบ่งทางการตลาดในด้านโฆษณาของ 
ผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์เดิมที่ได้รับลดต�่าลง โดยมี
การกระจายการโฆษณาไปสือ่ดจิทิลัหรอือนิเทอร์เนต็มากขึน้ 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมวทิยแุละโทรทศัน์ต้อง
วางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดในอุตสาหกรรม 
และ ๒) ความเหลือ่มล�า้กนัของกฎหมายท่ีใช้ในการก�ากบัดแูล
ผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์เดิมกับผู้ประกอบการ 
OTT ทั้งนี้ กสทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอยู่
ระหว่างการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการก�ากับดูแล
ผู้ให้บริการ OTT เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม และเกิดการพัฒนาของกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (OTT) เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ 

 การประกอบกิจการโทรคมนาคม

 เ นื่ อ ง จ า ก ผู ้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมมีการด�าเนินการขยายโครงข ่ายติดตั้ ง 
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือเสาสัญญาณ) 
เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีหรือชมุชนท่ีมปีริมาณความต้องการใช้งานเพิม่สงูขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในบริเวณ 
ใกล้เคียง หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่ 
อาจเกิดขึ้นจากการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานฯ 
ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ  โดยในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน 
กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับประเด็น 
ดังกล่าว จ�านวน 11๘ เรื่อง ประเด็นปัญหาเรื่องความเข้าใจ 
ของประชาชนดังกล่าวส่งผลกระทบให้ผู ้ประกอบการ 
ไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 

 กสทช. ให้ความส�าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ตระหนักถึงข้อกังวลของประชาชนจากการได้รับผลกระทบ
จากการขยายโครงข่ายในการติดต้ังสถานีฐานของระบบ
โทรศพัท์เคลือ่นที ่จงึได้ออกประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
และมาตรการก�ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยได้ก�าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องด�าเนินการ
ตามแนวทางการท�าความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
และป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของ
การแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานมาอย่างต่อเนื่อ 
รวมทั้ งเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์สื่อวิดี โอ สปอตวิทย ุ
และสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านช่องทางต่างๆ  
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