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ค�าน�า
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ มาตรา 7๖ ได้บญัญตัใิห้คณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดท�ารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในด้านการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม แล้วแต่กรณี เพื่อน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับต้ังแต่ 
วันสิ้นปีปฏิทินและเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

การจัดท�ารายงานผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี ๒๕๖๒ เป็นการประมวลผลการปฏบัิติหน้าท่ีของ กสทช.  
และส�านักงาน กสทช. ที่ส�าคัญในรอบปี ๒๕๖๒ ในด้านการบริหารคลื่นความถี่ การเรียกคืนคลื่นความถี ่
ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรอืน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ายิง่ขึน้ การก�ากบัดแูลการประกอบ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ การด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรัฐท่ีมีอ�านาจ 
ในการบรหิารกจิการสือ่สารของประเทศกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศฯ  
ตลอดจนรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน และแผนการด�าเนินงานในระยะถัดไป และข้อมูลต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง อาทิ คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ท่ีมีความส�าคัญต่อประชาชน  
สภาพตลาดและการแข่งขัน แนวโน้มของอตุสาหกรรมกระจายเสยีงและโทรทศัน์และอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  
ปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการ ดังมีรายละเอียดสาระส�าคัญปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานฉบับนี้แล้ว 

กสทช. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานผลการปฏิบติังานประจ�าปี ๒๕๖๒ ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เกีย่วข้อง 
ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปจะได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในช่วงปีที่ผ่านมา 
ได้เป็นอย่างด ีสมดงัเจตนารมณ์ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ รวมถงึเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและผูส้นใจ 
น�าไปใช้ได้ตามควร

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 มีนาคม ๒๕๖3

5รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ในปี ๒๕๖๒ เป็นปีทีท่กุประเทศต้องเผชญิกบัความท้าทายจากเทคโนโลยทีีมี่การพลกิผนั (Disruptive Technology) 
ซึง่ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของโลก คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) จึงมุ่งเน้นบรหิารคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกจิการให้มคีวามสอดคล้อง
และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา  
Disruptive Technology ดังกล่าว โดยเร่งรัดจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G  
และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดผลประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป  
พร้อมทั้งการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 
ดังนี้ 

สารประธาน กสทช.

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กสทช. ท�าหน้าท่ี ประธาน กสทช. 
(๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)

“กสทช. จะด�าเนินการสานต่อภารกิจในการบริหารคล่ืนความถ่ี 
การเร่งรัดจัดสรรคล่ืนความถี่ ให้ครอบคลุม 
และผลักดันเทคโนโลยี 5G ให้เกิดผลโดยเร็ว 

เพื่อรองรับการใช้งานท่ีหลากหลายอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อการพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศให้ก้าวทันโลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

พร้อมทั้ง การก�ากับดูแลกิจการดาวเทียม 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ 
ประเทศชาติ และประชาชน”

 ๑.	 บริหารคลื่นความถี่	และการก�ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม

  ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 
โดย กสทช. พรอ้มที่จะจัดให้มกีารประมลูคลื่นความถี ่5G 
ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิด
เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยโดยเร็ว ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ของประเทศ ก่อให้เกิดการลงทนุพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม 5G และการลงทุนด้านดิจิทัลให้ครอบคลุม
และทันสมัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ถึง 
๑.7 แสนล้านบาท 

	 ๒.		ก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทัศน์	

  ได ้แก ้ ไขป ัญหาการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องจาก 
ปีทีผ่่านมา ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ฯ และสนับสนุนค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ใช้คลืน่ความถีภ่าคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั (MUX) 
ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตท่ีเหลืออยู่ สนับสนุน 
ค่าตอบแทนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ ์
โครงข่ายโทรทัศน์ของผูร้บัใบอนญุาตฯ เพือ่ให้การประกอบ 
กิจการฯ สามารถด�ารงอยู ่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การเข้าถงึและรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชน ตลอดจน 
เยยีวยาพนกังานฯ ทีไ่ด้รบัผลกระทบ และสร้างความเชือ่มัน่ 
ทางระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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	 ๓.		คุ้มครองผู้บริโภค	
   ได ้ออกมาตรการและประกาศต ่างๆ  

ทีเ่กีย่วข้องเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค ได้แก่ ก�ากบัดแูลโครงสร้าง
อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในทุกย่านคลื่นความถี่ เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้รับบริการในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในวงกว้าง 
ให้รูเ้ท่าทันและเกิดการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ “แอปพลิเคชันพฤติมาตร” 
“แอปพลิเคชัน 3 ชั้น” “แอปพลิเคชัน ๒ แชะอัตลักษณ์” 
เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 

	 ๔.		บริการด้านโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม	

  ด�าเนนิโครงการจัดให้มีบรกิารอนิเทอร์เนต็
ในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีบริการต่างๆ ได้แก่ 
Wi-Fi สาธารณะประจ�าหมู ่บ ้าน จ�านวน ๑๕,73๒ 
หมู่บ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net)  
ห้องบรกิารอนิเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�าหรับโรงเรียน และสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

 	๕.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
โทรคมนาคม	เพื่อประโยชน์สาธารณะ

  ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทกองทุน
วิจยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เชื่อมโยง 
และสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทด้านสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคม 
อาเซียน โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญ 
ในการด�าเนนิการ อนัได้แก่ การส่งเสรมิบรกิารด้านกจิการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
อย่างทั่วถึง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารจัดการ 
กองทนุให้มปีระสิทธภิาพ และม่ันคง พร้อมทัง้การขบัเคลือ่น 
การให้ทุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านกลไกการสนับสนุน
ทุน ๒ ประเภทไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง ให้ก้าวหน้า 
และพร ้อมเข ้าสู ่ การปฏิวั ติอุตสาหกรรมยุค ๔.๐  
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  
ในปี ๒๕๖3 กสทช. พร้อมเดินหน้าเร่งรัดจัดประมูล 
คลื่นความถี่ 5G ให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการพัฒนา 
การสื่อสารในระบบดิจิทัล และเดินหน้าก�ากับดูแลให้ 
ผู้ประกอบการเปิดให้บริการประชาชนไทยให้ได้ใช้งาน
เป็นประเทศแรกๆ ของเอเชียและประเทศแรกในอาเซียน 
พร้อมทั้งร่วมเป็นฟันเฟืองในการผลักดันให้เกิดการลงทุน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 5G ตลอดจน 
การก�ากับดูแลกิจการดาวเทียม และมุ่งคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้ใช้บริการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคม 
ที่ได้มาตรฐานสากลด้วยราคาที่เป็นธรรม 

  ผลจากความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นตลอดปี 
ทีผ่่านมา  ผมในนามคณะกรรมการ กสทช. ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ส�านักงาน กสทช. ส�าหรับ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. ในการก�ากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม ให้มีความเข้มแขง็และย่ังยืน ตลอดจน 
ร ่วมผลักดันให ้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในยุค 
แห่งการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้

พลเอก
(สุกิจ  ขมะสุนทร)

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ท�าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.

“เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล และนโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ 5G ของประเทศ อย่างมั่นคง 
มั่งค่ังและย่ังยืน”

สารเลขาธิการ กสทช.

ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินภารกิจในการก�ากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม รวมทัง้กจิการดาวเทยีมสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง  
ในปี ๒๕๖๒ ได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ
โดยได้ด�าเนินภารกิจที่ส�าคัญๆ อาทิ

๑.	 เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	5G	ของ
ประเทศ	เพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

  จัดท�าแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส�าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) เพื่อเป็นแผนที่น�าทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม โดยจะเปิดประมูล 
คลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ใน ๔ ย่าน ได้แก่ คลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  
รวม ๕๖ ใบอนุญาต มูลค่า ๑๖๐,๕77 ล้านบาท ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 โดยคาดว่าจะมีรายได้จาก 
การประมลูคลืน่ความถีเ่ข้ารฐั จ�านวน ๕๔,๖๕๔ ล้านบาท
จากการประมลูทัง้ ๒๕ ใบอนุญาต ทัง้น้ี เพือ่เร่งรดัผลกัดนั
ให้ประเทศไทยเป็นรายแรกในการเปิดให้บริการ และเป็น
ผู้น�า 5G ในอาเซียน

  เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จาก
ผู้ได้รับอนุญาตจ�านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท อสมท จ�ากัด 
(มหาชน) กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเรียกคืน
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
เพื่อน�ามาจัดสรรและน�าคลื่นความถี่มาใช้ประโยชน์ให้
คุ้มค่ายิ่งขึ้น และได้จัดสรรชุดคลื่นความถ่ีส�าหรับกิจการ 
โทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ในช่วง 703 - 733 / 
758 - 788 MHz ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตจ�านวน 3 ราย 
ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด และบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

  สร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชนในการเปลีย่นผ่าน 
ไปสู ่ เทคโนโลยี 5G ซึ่งเป ็นโครงสร ้างพ้ืนฐานและ 
เป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรมของประเทศอย่างมาก น�าไปสูก่ารเพิม่ความ
สามารถในการแข่งขนัด้านเทคโนโลยแีละดจิทิลั และช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสาร การผลิต 
และการท�าธุรกรรมต่างๆ ในธุรกิจ จะช่วยผู้ประกอบการ 
พฒันาสนิค้าใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สนิค้า และลด
ต้นทุนในกระบวนการต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติในวงกว้าง
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  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 
5G โดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและความก้าวหน้า
ทางบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัลใน ๔ ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

๒.	 ด�าเนินการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจาก
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz	ตามค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๔/๒๕๖๒	 
เรือ่ง	มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑9 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล งวดท่ี ๕ และ 
งวดที่  ๖ และการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการเช่าใช ้
โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล (MUX) ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาต 
ที่เหลืออยู่ รวมทั้งให้ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทน 
ในการปรบัปรงุหรอืปรบัเปลีย่นอปุกรณ์โครงข่ายโทรทศัน์
ของผู้รับใบอนุญาตฯ

๓.	 จัดระเบียบสายสื่อสารและน�าสายสื่อสาร 
ลงใต้ดิน โดยได้จัดระเบียบสายสื่อสารรวมทั้งสิ้น ๑๐๖  
เส้นทาง ระยะทาง ๒7๕.๑๒8 กโิลเมตร ซึง่เป็นการประสาน 
การท�างานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการฯ และในปี ๒๕๖3 มี
แผนการด�าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 
37.7 กิโลเมตร และในส่วนพื้นที่ภูมิภาครวม 7๔ จังหวัด
ทัว่ประเทศระยะทางรวมกว่า ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ท้ังนี ้เพือ่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

๔.	 จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี	
พ.ศ.	๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารคลื่นความถี่เป็นไปตาม 
ข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
เกิดประโยชน์ในการบรหิารคลืน่ความถีใ่ห้มปีระสทิธภิาพ
และสอดคล ้องกับความก ้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
โดยมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว 

๕.	 จัดท�าแผนและหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ได้จัดท�า (ร่าง) แผนการ 
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทียม และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
ให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ แล้วเสร็จ เพื่อให ้
การบริหารสิทธิในการเข ้าใช ้วงโคจรดาวเทียมของ 
ประเทศไทยมปีระสทิธภิาพและโปร่งใสเกดิประโยชน์สงูสดุ 
แก่ประเทศชาติและประชาชน และจะน�าไปสู ่การ 
เปิดตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเสรีและเป็นธรรมตาม
หลักสากล 

๖.	 ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส	และยกระดบัผลการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน	กสทช.	 
โดยในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ได้รับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร ่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั ในระดับ “A” โดยส�านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ปปช.) ซึง่ผลการ 
ประเมินของส�านักงาน กสทช. เป็นอันดับท่ี ๑ ของกลุ่ม
หน่วยงานของรัฐอื่น และเป็นอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ 
จาก 8,๒99 หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
โดยมคีะแนนสงูถงึร้อยละ 9๔.7๑ นบัเป็นก้าวแรกทีส่�าคญั
ในการน�าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ทั้งนี ้
ในปี ๒๕๖3 ส�านักงาน กสทช. จะยังคงให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส และยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน กสทช. เพื่อไปสู่ระดับ AA ต่อไป

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ กสทช. และ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องที่ได้สนับสนุนการท�างานของ
ส�านักงาน กสทช. รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ส�านักงาน กสทช. ที่ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต ่างๆ เพื่อมุ ่ ง 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคล่ือน 
นโยบายและแผนการพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

9รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒10



พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 

กรรมการ กสทช.
ท�าหน้าท่ี ประธาน กสทช.

11รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒

ประวัติการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รุ่นที่ ๒๐
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อ

ความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา
 หลักสูตรเสนาธิการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๔

 ผู ้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม (วิศวกรรมโยธา)  
คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๕

ประสบการณ์การท�างาน
 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
 รองแม่ทัพภาคที่ ๑
 ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
 ราชองครักษ์พิเศษ
 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 กรรมการก�าหนดนโยบายการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคม

พืน้ฐานโดยท่ัวถงึและบรกิารเพือ่สงัคมในคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 กรรมการที่ปรึกษาการด�าเนินงานบริหารหลักสูตร 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้รับผิดชอบ “โครงการก่อสร้างทางเข้าและทางบริการ
ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ”

 ผูอ้�านวยการ “โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขนุห้วย”  
จังหวัดเพชรบุรี

 ผูอ้�านวยการ “โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชด�าร”ิ 
จังหวัดเพชรบุรี

 ผู้อ�านวยการ “โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์” จังหวัดราชบุรี

 ผู ้อ�านวยการ “โครงการก ่อสร ้างสวนเบญจกิติ” 
กรุงเทพมหานคร

 หัวหน้าคณะท�างานด ้านปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก

 หัวหน้าส�านักงานเลขาธิการกองอ�านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายใน



ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รางวัล
เหรียญทอง)

 ปรญิญาโท (MSEE) วศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สารโทรคมนาคม 
University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปรญิญาเอก (Ph.D.) วิศวกรรมไฟฟ้าสือ่สารโทรคมนาคม 
University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
 วิศวกรอาวุโสโครงการสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต�่า 

Global Star เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม iPSTAR
 ประธานคณะที่ปรึกษาคณะบริหารโครงการ CDMA 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน)
 รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที 

จ�ากัด (มหาชน)
 วิศวกรศูนย์โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย
 ประธานคณะท�างานด้านกจิการวทิยกุระจายเสยีงชมุชน
 อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม่บทบริหารคลื่น

ความถี่และตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
 ประธานคณะกรรมการจัดท�าแผนแม ่บทกิจการ

โทรคมนาคม
 ประธานคณะกรรมการเพ่ือการอนญุาตประกอบกจิการ

สื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย (BWA)
 ประธานคณะกรรมการเพ่ือการอนญุาตประกอบกจิการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond
 กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

ประวัติการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
 M.A. (Economics) Middle Tennessee State  

University, USA
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 (วปอ.รุ่นที่ ๔๕)
 ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่น 33)
 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรนกับริหารยติุธรรมทางปกครอง

ระดับสูง (ปยป. รุ่นที่ 3)

ประสบการณ์การท�างาน
 อาจารย ์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๑8 - ๒๕๔๔
 รองอธกิารบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔3
 รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๔3 - ๒๕๔9
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

 ผูจ้ดัการกองทนุพฒันากจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕3

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
รองประธาน กสทช.

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
กสทช.

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒12



ประวัติการศึกษา
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (ทบ.) โรงเรยีนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าปี ๒๕๒๑
 ปริญญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (คณะพฒันา

สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี ๒๕3๐

 ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย 
บีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (โดยทุนรัฐบาล
เยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยเยอรมัน  
ปี ๒๕3๕)

ประสบการณ์การท�างาน
 ผูบ้งัคบัหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวธุเบา กองพนัทหารราบ 

ที่ 3 กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  
ปี ๒๕๒๑

 นักวิชาการส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูงปี ๒๕3๖

 ปฏิบัติหน้าท่ีคณะที่ปรึกษาพิเศษ กองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

 ผูอ้�านวยการกองปฏบิตักิารจติวทิยา กรมกิจการพลเรอืน
ทหาร ปี ๒๕๔๒

 เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภา
ระหว่างปี ๒๕๔3 - ๒๕๔8

 ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร 
ปี ๒๕๔๔

 ปฏิบัติราชการสนับสนุนที่ปรึกษารัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม ระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

 ผู ้ช ่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ารอง 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี ๒๕๔7

 หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม ททบ. ๕ ปี ๒๕๔7
 ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี ๒๕๔8

 รองผู ้ อ� านวยการศูนย ์ปฏิบัติ การจิตวิทยาและ 
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ ระหว่างปี ๒๕๔8 - ๒๕๔9

 รายการวิทยุรักเมืองไทย ระหว่างปี ๒๕๔9 - ๒๕๕๐
 ที่ปรึกษาส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระหว่างปี 

๒๕๔9 - ๒๕๕3
 โฆษกกระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๑
 อนุกรรมการตรวจสอบและค ้นหาความจริ ง ใน 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง 
เพือ่การปรองดองแห่งชาต ิ(คอป.) และอนกุรรมการศกึษา 
วิ จัยในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา 
ความจริงเพือ่ความปรองดองแห่งชาติ (คปอ.) ระหว่างปี  
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

 เลขานุการประจ�า ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและ
พจิารณาโครงการเสริมสร้างศกัยภาพและบรหิารจัดการ
กองทัพในคณะกรรมาธกิารการทหาร สภาผูแ้ทนราษฎร 
ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
กสทช.

13รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ประวัติการศึกษา
 ปรญิญาตร ี(วิศวกรรมศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 ปริญญาโท (การเงิน) Georgia State University, USA
 ปริญญาเอก (การเงิน) University of Alabama, USA

ประสบการณ์การท�างาน
 อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 อาจารย์โครงการปรญิญาเอกทางการเงนิ (วชิาเศรษฐศาสตร์ 

การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอก (วิชาเศรษฐศาสตร์

การเงนิ) บรหิารธุรกจิร่วมของสามมหาวิทยาลยั (JDBA)
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประธานศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู ้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนของ กสทช.
 อาจารย์พิเศษด้านการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยเอกชน/รัฐบาลหลายแห่ง
 ทีป่รกึษาคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงั การธนาคาร

และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณ

สภาผู้แทนราษฎร
 หัวหน้าทีมโครงการดัชนีการส่งออกของสภาผู้ส่งสินค้า

ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

ประวัติการศึกษา
 แพทยศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี ๒๕3๐
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปี ๒๕3๕
 ผู้มีความรู้ความช�านาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนง

สาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา ปี ๒๕3๕
 สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนัเวชศาสตร์เขตร้อน  

ประเทศเบลเยียม ปี ๒๕๔๒
 ผูม้คีวามรูค้วามช�านาญด้านเวชศาสตร์ครอบครวัแพทยสภา  

ปี ๒๕๔7

ประสบการณ์การท�างาน
 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา
 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลอทัุย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา
 ประธานชมรมแพทย์ชนบท
 เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชน 

เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 สมาชกิสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติชุดที ่๒
 ประธานคณะท�างานด้านคุ้มครองผูบ้ริโภค สภาท่ีปรกึษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ผูอ้�านวยการสถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม  

(สบท.)
 อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ

ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
กสทช.

นายประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา
กสทช.

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒14



บทสรุปส�าหรับผู ้บริหาร 
(Executive Summary)

นายประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา
กสทช.

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒ 15



การเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยดีจิทิลัในปัจจบุนั มแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่าง 
รวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายของ กสทช. ในการท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการดาวเทียม เพื่อให้เกิด
การพฒันาต่อยอดนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิิทลัดงักล่าว
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม กสทช. พร้อมเป็นฟันเฟือง 
หนึ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ 
เดินหน้าเร่งรัดจัดประมูลคลื่นความถี่ 5G ให้แล้วเสร็จ  
เพ่ือรองรับการพัฒนากิจการส่ือสารในระบบดิจิทัล  
พร้อมทัง้เดนิหน้าก�ากับดแูลให้ผูป้ระกอบการเปิดให้บรกิาร 

บทสรุปผู ้บริหาร 
(Executive Summary)

ประชาชนไทยให้ได้ใช้งานเป็นอนัดบัต้นๆ ในภมิูภาคเอเชยี  
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นผู ้น�าด้านเทคโนโลยี 
ในอาเซียนในอนาคต ตลอดจนการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยี 5G  
ในการลดความเหลือ่มล�า้ทีเ่กิดขึน้ในสงัคม สามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โอกาสและรายได้อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ีย่ังยืน ซ่ึงคาดว่าประเทศไทยจะสามารถมีรายได้ 
จากการประมูลประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และ
จะเกิดการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมและการต่อยอด
เทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖3 - ๒๕๖๖ อีกกว่า  
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๖๒ ได้มีผลการ 
ปฏิบัติงานที่ส�าคัญดังนี้



๑.	 การก�าหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่น
ความถี่ให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	
และการด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการดาวเทียม	 เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 ได้จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้น 
ในการอนุญาตและการด�าเนนิกจิการท้ังปวงทีเ่กีย่วข้องกับ
การใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ประโยชน์ในการบรหิารคลืน่ความถี่
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป และได้จัดท�าแผนและ 
หลักเกณฑ์การอนญุาตสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการสทิธใินการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมฯ และเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต 
ให้ใช้สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมฯ รวมทัง้การก�าหนด 
หลักเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตส�าหรบัการใช้ช่องสญัญาณ 
ดาวเทียมต่างชาติ ในการให้บริการในประเทศเพื่อให้ 
ผู้บริโภคในประเทศไทยมีทางเลือกในการเลือกรับบริการ
จากดาวเทียมต่างชาติ 

๒.	 การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน	์ 
หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า	หรอืน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่า 
ยิ่งขึ้น	

 ได้เรยีกคืนคลืน่ความถีใ่นช่วง 2500 - 2690 MHz 
จากผู้ได้รับอนุญาตจ�านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท อสมท 
จ�ากัด (มหาชน) กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และ
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง
เรียกคืนคลื่นความถ่ีทั้งหมดจากผู้ได้รับอนุญาต โดยรวม
คล่ืนความถ่ีทีไ่ม่มผีูไ้ด้รับอนญุาต จ�านวนทัง้สิน้ 190 MHz 
เพือ่น�ามาจดัสรรใหม่ส�าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี
สากล ทั้งน้ี ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืน
คล่ืนความถ่ีย่าน 2500 - 2690 MHz เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกบัการก�าหนดวธิกีารและเง่ือนไขเพือ่
ทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัผูท้ีถ่กูเรยีกคนื
คลื่นความถ่ีดังกล่าว กรณีเกิดค่าเสียโอกาสจากการถูก
เรียกคืนคลื่นความถี่ได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

๓.	การขับเคลื่อนเทคโนโลยี	5G	ของประเทศ	
เพื่อสนับสนุนนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

 (๑) ได้จัดท�าแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ส�าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากลของประเทศไทย  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) เพื่อเป็นแผนที่น�าทาง 
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมท้ังได ้ออก 
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ย่าน 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการสามารถบริหารจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจและเลือกย่านความถี ่
ทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบบรกิาร 4G และ 5G อนัจะก่อให้เกดิ 
ผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศให้ม ี
ความทนัสมยัและสอดคล้องกบัโลกเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลของประเทศ 

 (๒) ได้ขยายความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์
ทดลองทดสอบ 5G และด�าเนินการทดลองทดสอบ 5G  
โดยในปี ๒๕๖๒ ได้เปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation  
Center ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมท้ังได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลัยช้ันน�าของประเทศ 
เพิ่มเติมจ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะจัดให้มีการตั้งศูนย์
ทดลองทดสอบ 5G ในมหาวทิยาลยัท้ัง ๔ แห่งเพือ่เป็นการ
วางรากฐานท่ีเข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี 5G ผ่านกลไกการสร้างความ
ร่วมมือดังกล่าว และในส่วนของการด�าเนินการทดลอง
ทดสอบ ได้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบ 
นวตักรรมในพืน้ท่ีก�ากบัดแูลเป็นการเฉพาะ (Regulatory  
Sandbox) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบ วิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมทางโทรคมนาคมซึ่ งมีการใช ้งาน 
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ในลกัษณะเป็นการชัว่คราว จนกว่าอปุกรณ์จะพร้อมเข้าสู ่
ขั้นตอนการผลิตเพื่อใช้งานในวงกว้างหรือการใช้งาน 
เชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G แก่ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแล้ว จ�านวน ๔ ราย 8 ใบอนุญาต 
ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด บริษัท 
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด บริษัท  
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

๔.		การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน	700 MHz
 ได้ด�าเนนิการจัดสรรคลืน่ความถีท่ีม่กีารเรยีกคนื 

คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 - 790 MHz  
จากผูร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอื่นนอกจากผู้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลที่ประสงค์จะคืนใบอนุญาต โดยมีการ
จัดสรรชุดคลื่นความถี่ 3 ชุด ราคาของการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จ�านวน ๕๖,๔๔๔  
ล้านบาท ซึ่งมีผู ้ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิในการได้รับ 
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท 
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น บริษัท ดีแทค  
ไตรเนต็ จ�ากดั และบรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ�ากดั  
ทั้งนี้ มีระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาตในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖3 หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

๕.	 การจดัระเบยีบสายสือ่สารและน�าสายสือ่สาร
ลงดิน

 ได้ด�าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและ 
น�าสายสื่อสารลงใต ้ดิน รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ เส ้นทาง  
ระยะทาง ๒7๕.๑๒8 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเส้นทางใน
กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๔ เส้นทาง ระยะทาง ๒7.๒๑ 
กิโลเมตร และเส้นทางใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ จ�านวน 
8๒ เส้นทาง ระยะทาง ๒๔7.9๑8 กิโลเมตร เพือ่ปรับปรงุ 
การพาดสายสือ่สารบนเสาไฟฟ้าทีร่กรงุรัง เพิม่ความปลอดภยั 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งได้ด�าเนินการ 
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
(กฟภ.) กรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๖.	 การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
 ได ้ด�าเนินการก�ากับดูแลอัตราค ่าบริการ

โทรคมนาคม การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการเพื่อ
ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ และก�ากับอัตราค่าบริการ 
โทรศัพท ์ เค ล่ือนที่บนคลื่นความถ่ีย ่าน 2.1 GHz  
คลื่นความถี่ย ่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย ่าน  
900 MHz ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต ตลอดจน
ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมให้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและ 
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราค่าบริการที่ถูกลง ดังนี้

 (๑) การก�ากบัดูแลอตัราค่าบรกิารโทรคมนาคม 
  ได้ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบและก�ากบั

ดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี  
ย่าน 2.1 GHz ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 ส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) โดยอัตราค่าบริการ 
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราค่าบริการที่ก�ากับ รวมทั้ง 
ได้ติดตามตรวจสอบและก�ากบัดูแลอตัราค่าบรกิารโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้เป็นไป 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
ให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz  
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
ให้ใช ้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน  
295 - 915 MHz /940 - 960 MHz โดยอัตราค่าบริการ 
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตจะต้องต�่ากว่าอัตราที่อ้างอิง 

 (๒) การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 

  ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การก�าหนด
และก�ากบัดูแลโครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
ภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เพือ่ก�ากบัดแูลโครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกย่านคลื่นความถี่ และ 
สนับสนุนให้ผู ้บริโภคได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม ซึ่งได้ก�าหนดให้ผู ้รับ 
ใบอนญุาตก�าหนดอตัราค่าบรกิารตามสทิธกิารใช้งานของ 
รายการส่งเสรมิการขายท่ีมีการเสนอขายหรอืให้บรกิารท้ังหมด  
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โดยเม่ือเฉล่ียแล้วต้องเป็นไปตามอตัราค่าบรกิารที ่กสทช. 
ก�าหนด ทั้งน้ีประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป 

๗.		การคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz	จาก 
ผูร้บัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งได้ด�าเนินการตามค�าสั่ง
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๔/๒๕๖๒ เรือ่งมาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ดังนี้ 

 (๑) ไ ด ้ พิ จ า ร ณ า เ รี ย ก คื น ค ลื่ น ค ว า ม ถี ่
ย่าน 700 MHz ในช่วง 694 - 790 MHz จากผูร้บัใบอนญุาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่ส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคม โดยมีกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ 
ย่าน 700 MHz จากผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ
ในระบบดิจิทัล ดังนี้

    การออกประกาศ กสทช. เรื่องแผน 
ความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดจิติอล เพือ่รองรบัการเรยีกคนืคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz  
ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฯ เม่ือวันที่ ๒๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

    การก�าหนดแผนการปรบัปรงุโครงข่าย 
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทัล เพือ่รองรบัการเรยีกคนื 
คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ซ่ึงได้ก�าหนดระยะเวลา 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖3 

 (๒) ได้ก�าหนดมาตรการส�าหรับการทดแทน 
ชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังนี้

    ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่ เพื่อให ้บริการโทรทัศน ์ในระบบดิจิทัล  
งวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz  
จ�านวน ๑3,๖๒๒.๔๐ ล้านบาท

    ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้
คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทลั (MUX) ตลอดระยะ 
เวลาการได้รับอนุญาตที่เหลืออยู่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
๒๕๖3 เป็นต้นไป ตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริงที่คู ่สัญญา 
ตกลงกัน เป็นเงินจ�านวน ๑๖,๔๕๔.๖๐ ล้านบาท 

    ก� าหนดค ่ าทดแทน ชดใช ้  หรื อ 
ค่าตอบแทนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
โครงข่ายโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย 
และผู ้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
เพือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั โดยได้ออกประกาศ 
ส�านักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และ 
เงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  
ในกรณีผู ้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู ้รับ 
ใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั เมือ่วนัที ่๑8 กนัยายน 
๒๕๖๒ ซึง่ส�านกังาน กสทช. โดยคณะอนกุรรมการก�าหนด
วิธีการและเงื่อนไขการชดเชยฯ ได้พิจารณาก�าหนด 
ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทน ในการปรับปรุงหรือ
ปรบัเปลีย่นอปุกรณ์โครงข่ายโทรทศัน์ของผูร้บัใบอนญุาต
ให้บรกิารโครงข่ายและผูร้บัใบอนญุาตให้บรกิารสิง่อ�านวย
ความสะดวกเพือ่ให้บรกิารโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ�านวน 
๕ โครงข่าย (๔ ราย) ตามจ�านวนท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่เกิน
กรอบวงเงิน จ�านวน 7๖๑.๔๒ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายจดัซือ้จดัจ้างเพือ่ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์  
ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรของผูร้บัใบอนญุาต และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 (3) ได้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ 
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง 
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู ้รับใบอนุญาตที่ขอคืนใบอนุญาต
ดังกล่าว จ�านวน 7 ใบอนุญาต (7 ช่องรายการ) ได้แก่ 
บรษิทั สปรงิ ๒๖ จ�ากดั บรษิทั สปรงินวิส์ เทเลวชิัน่ จ�ากดั 
บริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ากัด บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด บริษัท  
อสมท จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ�ากัด  
(ช่องรายการ 3SD) และบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ�ากัด 
(ช่องรายการ 3 Family) รวมค่าชดเชยเป็นจ�านวน 
๒,93๒.๖8 ล้านบาท 

๘.	 การด�าเนินการตามมาตรการส ่งเสริม 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

 (๑) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมตาม
ประกาศ Must Carry เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใช้จ่ายเงิน
จากกองทุน กทปส. โดย ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่ายแล้วจ�านวน ๑,33๒.79๖ ล้านบาท  
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ซึ่งเป ็นไปตามประกาศ กสทช. ว ่าด ้วยหลักเกณฑ ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  
ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน 
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (๒) ได้สนับสนุนองค์กรกลางเก่ียวกับการ
ส�ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามประกาศ 
ส�านกังาน กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการ
จัดสรรเงินในการส�ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับท่ี ๒)  
ซึง่ก�าหนดให้องค์กรกลางทีจ่ะขอรบัเงนิสนบัสนนุฯ แจ้งความ 
ประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อส�านักงาน กสทช. ภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ส�านักงาน กสทช. 
ได้ก�าหนดกรอบวงเงินในการสนับสนุนการส�ารวจความ 
นิยมช่องรายการโทรทัศน์ (Rating) ไม่เกิน ๔3๑.๐๐  
ล้านบาท 

๙.	 การคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้รโิภคในกจิการ
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

 กสทช. ได้ให้ความส�าคัญกับการคุ ้มครอง
ประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
๒๕๖๒ ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
อาทิ 

 (๑) การตรวจสอบเนื้อหารายการโฆษณา 
ที่ผิดกฎหมายอาหารและยาที่ เกี่ยวข ้องกับกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประสาน 
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการออกอากาศ
เนื้อหารายการโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาหารและยา 
ทีเ่ข้าข่ายการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคมาอย่าง
ต่อเนื่อง

 (๒) การเสริมสร ้างความตระหนักรู ้ของ 
ผูบ้รโิภค และพัฒนาเครอืข่ายผูบ้รโิภคให้เกดิความเข้มแขง็  
โดยได้จดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ

   การให้ความรูเ้ก่ียวกบัผลกระทบของการ
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต่อสุขภาพในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการด�าเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

   การสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาค
ประชาชนระดับอ�าเภอด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคในกิจการ 
โทรคมนาคม และเพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจในประเดน็ใหม่ๆ  
ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้าง 
ความร่วมมอืกบัผูน้�าเครอืข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจ 
ในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง 

   การพฒันาความเข้มแขง็ของผูบ้รโิภคและ
เพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ อาทิ  
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายสถาบัน 
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 
ในสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาครอบคลมุทัง้ ๔ ภูมภิาค  
และเป็นการส่งเสริมการรู้จักสิทธิรู้จักสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 
กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น 

   การรวมกลุ ่มและจัดกิจกรรมเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้าน
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ อาท ิการพฒันา 
เครือข่ายผู ้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล/ 
ร้องเรียน โดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้บริโภค 
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ และหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์
อย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการเพิ่ม 
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

๑๐.	การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(กทปส.)	

 ในป ี  ๒๕๖๒ ได ้ ให ้ความเห็นชอบการ 
จัดสรรเงินกองทุนซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
กองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ ได้แก่  
ทุนประเภทท่ี ๑ โครงการท่ีเกิดจากผู ้มีสิทธิขอรับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนที่ เป ็นไป 
ตามวัตถุประสงค์กองทุนตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (3)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ จ�านวน  
๒๔ โครงการ จ�านวน ๑๔3.๐๐ ล้านบาท และทุน 
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ประเภทที ่๒ (โครงการทีมุ่ง่เน้นการบรรลคุวามส�าเรจ็ตาม 
นโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน) โดยก�าหนด 
เป็นขอบเขตงาน (Term of Reference) จ�านวน 
3๒๖.7๕ ล้านบาท และสนับสนุนทุนประเภทท่ี ๒  
(กรณีท�าความตกลงกบัหน่วยงานของรฐั) จ�านวน 88.97  
ล้านบาท และเห็นชอบกรอบวงเงินเพ่ิมเตมิจ�านวน ๒๐๐.๐๐ 
ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทัง้เหน็ชอบการ
จัดสรรเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๕3๐.๐๐ ล้านบาท 

	 นอกจากนี	้กสทช.	ยงัได้มีความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีสมรรถนะสงู	เพือ่เป็น
ก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ	กสทช.	และ
ส�านกังาน	กสทช.	พร้อมกบัการพฒันาส�านกังาน	กสทช.
ไปสู่ส�านักงานดิจิทัล	โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

	 (๑)	 การยกระดับส�านักงาน	กสทช.ไปสู ่
ส�านักงานดิจิทัล	ซึ่งเป็นการต่อยอดการด�าเนินงานจาก 
ปีท่ีผ่านมา โดยในปี ๒๕๖๒ ได้แต่งตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่น
การพฒันาส�านกังาน กสทช. ไปสูก่ารเป็นส�านกังานดจิทัิล 
เพื่อที่ส�านักงาน กสทช. จะก้าวไปสู่การเป็นส�านักงาน
ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การยกระดับกระบวนการท�างาน ด้านปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง และการปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
วิธีคิดของบุคลากรให้ก้าวไปสู ่ส�านักงานดิจิทัล และ 
สอดรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

	 (๒)	 การพฒันาองค์กรให้มีระบบการบรหิาร
จัดการที่ดี	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้ โดยในปี ๒๕๖๒ 
ส�านักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยได้รับคะแนนในการประเมินสูงถึงร้อยละ 9๔.7๑  
ซึง่เป็นอนัดบัท่ี ๑ ของกลุม่หน่วยงานของรฐัอืน่ และเป็น 
อนัดบัท่ี ๔๐ ของประเทศจาก 8,๒99 หน่วยงานของรฐั 
ทีเ่ข้าร่วมการประเมนิ ซึง่เป็นก้าวทีส่�าคญัในการน�าองค์กร 
ให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเป็นความส�าเร็จ 
ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรส�านักงาน กสทช.

	 (๓)	 การบรหิารงบประมาณประจ�าปี	๒๕๖๒	
ของส�านักงาน	กสทช. ได้มีการจัดท�างบประมาณแบบ
เกินดุล โดยมีรายรับท่ีจัดเก็บได้จ�านวน 8,9๔3.๕7๐ 
ล้านบาท และต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๒ 
จ�านวนท้ังสิ้น ๕,๕๔9.837 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณจากการด�าเนินงานของส�านักงานฯ จ�านวน 
๕,๐๑9.๒๔๖ ล้านบาท และได้น�าส่งเข้ากองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการ
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตามมาตรา ๒๔ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์เงนิสด (Cash Basic) จ�านวน 
๑,3๒9.๖๕๑ ล้านบาทแล้ว คาดว่าส�านักงานฯ จะมีเงิน
น�าส่งเข้าเป็นรายได้รฐัอกีเป็นจ�านวนทัง้สิน้ ๒,๕9๔.๖7๔ 
ล้านบาท 
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กสทช. ในด ้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม  
ความมัน่คงของรฐั ประโยชน์สาธารณะอืน่ และการแข่งขนั 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
การก�าหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน 

เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม ๒๕๕๔ ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หรือ 
เรียกโดยย่อว่า	“กสทช.” ตามมาตรา ๑7 แห่งพระราชบญัญตัิ 
องค ์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 จ�านวน ๑๑ ราย ซ่ึงประกอบด้วย  
ประธาน กสทช. รองประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช.  
โดยมาตรา 3๕ มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา ๔๐ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก�าหนดให้ กสทช. แต่งตั้ง 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
หรือเรียกโดยย่อว่า “กสท.” และคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคม หรอืเรยีกโดยย่อว่า “กทค.” เพือ่ปฏบิตักิารแทน  

๑
ข้อมูลทั่วไป

กสทช. และส�านักงาน กสทช.



จดัให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการสือ่มวลชน
สาธารณะ และด�าเนินภารกิจอ่ืนใดตามอ�านาจหน้าท่ี 
ตามบทบัญญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยกรรมการ กสทช.  
มีวาระด�ารงต�าแหน่งหกปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรย์ิทรง
แต่งตั้งและให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กสทช. ได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้อ�านาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3  
ดังกล่าวเรื่อยมา และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ได้มกีารประกาศพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่ 
และก�ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้
ยกเลิกมาตรา 3๕ มาตรา 37 มาตรา 39 และมาตรา ๔๐  
แห่งพระราชบญัญัตอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕3  
และได้ก�าหนดให้มี กสทช. จ�านวน 7 คน ซ่ึงมาจาก 
ผู ้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง  
ด้านกจิการโทรทศัน์ ด้านกจิการโทรคมนาคม ด้านวศิวกรรม 
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครอง 
ผู ้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ด้านละหนึง่คนประกอบกบับทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๔๒  
ได้บัญญัติว่า “ให้กรรมการ กสทช. ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงด�ารงต�าแหน่ง 
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรอืพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตอุืน่  
ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการ 
กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มี
กรรมการ กสทช. เหลือไม่ถึงสี่คน ให้กรรมการ กสทช. 
ท่ีเหลืออยู ่พ้นจากต�าแหน่งโดยถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระ และให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 
กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ. ๒๕๕3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ กสทช. ดังกล่าว 
ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ�าเป็น 
ไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซ่ึงได้รบัการแต่งตัง้ 
ตามพระราชบัญญัติองค ์กรจัดสรรคลื่นความ ถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
เข้ารับหน้าที่ ในกรณีที่ผู้พ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ  
กสทช. ทีเ่หลืออยู่เลอืกกรรมการ กสทช. คนหนึง่ท�าหน้าท่ี 
ประธานกรรมการ กสทช. ต่อไป” ในระหว่างนี้ส�านักงาน

เลขาธกิารวฒุสิภาได้เริม่กระบวนการสรรหาและคดัเลือก 
บุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิซึง่ต่อมา  
เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ หัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาต ิได้มคี�าสัง่ที ่7/๒๕๖๑ เรือ่ง การยกเลิก
และระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
แต่งตัง้เป็นกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ข้อ (๑) ให้ยกเลิก
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 
กสทช. ซ่ึงได้ด�าเนินการอยู่ในวันก่อนวันท่ีค�าสั่งนี้มีผลใช้ 
บงัคบั และให้ระงบัการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลเพือ่แต่งตัง้ 
เป็น กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น และข้อ (๒) ให้ กสทช.  
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ค�าสั่งนี้ มีผลใช้บังคับ ยังคงด�ารง
ต�าแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีจ่�าเป็นไปพลางก่อนต่อไป 
ตามที่ก�าหนดในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จดัสรรคลืน่ความถีฯ่ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างนี้ 
หาก กสทช. พ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ กสทช. 
ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลอือยู ่ท้ังนี ้จนกว่าหวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะมีค�าสัง่เป็นอย่างอืน่ และ
ข้อ (3) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กสทช. เป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู ้ได้รับการ
สรรหาและคดัเลอืกเป็นผูท่ี้มคีวามรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
ด�าเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ดังกล่าวโดยเร็วต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
ได้มกีารประกาศพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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ต่อมาหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเหน็ว่า 
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. มีความจ�าเป็นต้องมีความ 
ต่อเนือ่ง จงึได้มคี�าสัง่ที ่8/๒๕๖๒ ลงวันทีวั่นที ่8 กรกฎาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการ
โทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์ด้านความมัน่คงและประโยชน์
สาธารณะของประเทศ ข้อ (๑) ให้ระงับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น กสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะ
มีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับแก้ไข 
เพิม่เติม ในส่วนทีเ่ก่ียวกบักระบวนการสรรหาและคัดเลอืก 
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กสทช. 
ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตรจีะมคี�าสัง่เป็นอย่างอืน่ ข้อ (๒) ในกรณีที ่ 
กรรมการ กสทช. พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้กรรมการ กสทช. ที่พ้นจากต�าแหน่ง 
ปฏบัิติหน้าทีต่่อไปจนกว่าคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิท่ีได้รบั 
แต ่ งตั้ ง ใหม ่ตามพระราชบัญญัติที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เติม 

ตามข้อ (๑) เข้ารับหน้าที่ หรือจนกว่าจะพ้นจากต�าแหน่ง
เพราะเหตุอื่น และข้อ (3) ในกรณีท่ีกรรมการ กสทช. 
พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นจากต�าแหน่ง 
ด้วยเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามข้อ (๒) ให้คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ กสทช.  
เท่าท่ีเหลืออยู่ และให้กรรมการ กสทช. เท่าท่ีเหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ปัจจุบัน มีกรรมการ กสทช. ยังคงปฏิบัติหน้าท่ี
เรื่อยมาจนถึงป ัจจุบัน ซึ่งเป ็นไปตามค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 8/๒๕๖๒ มีองค์ประกอบ
ดังนี้
๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ ท�าหน้าที่
 ประธานกรรมการ
๒. พันเอก นที ศุกลรัตน์  รองประธานกรรมการ
3. พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ  กรรมการ
๔. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ
๕. นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  กรรมการ
๖. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ
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กสทช. และอ�านาจหน้าท่ี

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒7 ก�าหนดให้ กสทช. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
ตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ แผนการบรหิารสทิธใินการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม  
และด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนดงักล่าว แต่แผนดงักล่าว 
ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. ก�าหนดการจัดสรรคล่ืนความถ่ีระหว่างคลื่น
ความถีท่ีใ่ช้ในกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ กจิการ
วิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม

3. ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๔. พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่น
ความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก�าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตเงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดังกล่าว ในการน้ี กสทช. จะมอบหมายให้
ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการ 
อนญุาตในส่วนทีเ่ก่ียวกับเครือ่งวิทยุคมนาคมตามหลกัเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนดก็ได้

๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช ้คลื่นความถี่ ให ้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวน 
ซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่าง 
กิจการแต่ละประเภท

๖. พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการประกอบ 
กิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
รวดเรว็ ถูกต้อง และเป็นธรรม และก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเกีย่วกับการอนญุาต เงือ่นไข หรอืค่าธรรมเนยีมการ
อนุญาตดังกล่าว

7. พจิารณาอนญุาตและก�ากบัดแูลการใช้เลขหมาย 
โทรคมนาคม และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การอนญุาต เงือ่นไข หรือค่าธรรมเนยีมการอนญุาตดงักล่าว

8. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือ 
เชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดอัตรา 
ค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง  กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ทัง้ใน 
กจิการประเภทเดียวกนั และระหว่างกิจการแต่ละประเภท 
ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือ
ระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยค�านึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นส�าคัญ

9. ก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการโดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�าคัญ

๑๐. ก�าหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค ์
ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุ
คมนาคม

๑๑. ก�าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให ้มีการ 
กระท�าอันเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม

๑๒. ก�าหนดมาตรการให้มกีารกระจายบริการด้าน
โทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐

 (๑๒/๑) เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ ไม ่ได ้ใช ้
ประโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่าหรอืน�ามาใช้ประโยชน์
ให้คุ ้มค่าย่ิงขึ้น ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนซ่ึงจัดท�าขึ้น 
ตาม (๑) จากผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตเพือ่น�ามาจดัสรรใหม่ ทัง้นี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ก�าหนด  
โดยเงือ่นไขดงักล่าวต้องก�าหนดวธิกีารทดแทน ชดใช้ หรอื 
จ ่ายค่าตอบแทนส�าหรับผู ้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี ่
โดยให้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการถูก 
เรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย
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๑3. คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
มใิห้ถกูเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการ และคุม้ครองสทิธิ
ในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑๔. ด�าเนนิการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรฐั 
ที่มีอ�านาจในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศ 
กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์กร
ระหว่างประเทศอื่น รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ 
ตามที่อยู ่ในหน้าที่และอ�านาจของ กสทช. หรือตามที่
รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินการของ 
รัฐเพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรดาวเทยีม และประสานงานเกีย่วกบัการบรหิารคลืน่ 
ความถ่ีทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไป 
ตามแผนซึง่จดัท�าตาม (๑) และนโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 (๑๔/๑) ด�าเนินการให้ได้มาและรักษาไว ้
ซึง่สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมอนัเป็นสมบัตขิองชาติ  
และด�าเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนในกรณีท่ี 
การรกัษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รฐัเกนิประโยชน์
ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิ์ดังกล่าวได้ตามที่ก�าหนด
ในแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกาศเหตุผล 
โดยละเอยีดให้ประชาชนทราบ ในการด�าเนนิการให้มกีารใช้ 
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช.  
มอี�านาจก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข การอนญุาต
ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต  
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนินการที่เก่ียวข้อง 
ที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี จะต้อง 
รับภาระโดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวเมื่อหัก 
ค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน

 (๑๔/๒) พิจารณาอนุญาตและก�ากับดูแลการ
ประกอบกจิการตามพระราชบญัญตันิี ้โดยใช้ช่องสญัญาณ 
ดาวเทียมต่างชาติ และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตดังกล่าว

๑๕. วนิจิฉยัและแก้ไขปัญหาการใช้คลืน่ความถีท่ีม่ี 
การรบกวนซึ่งกันและกัน

๑๖. ติดตามตรวจสอบและให้ค�าปรึกษาแนะน�า
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

๑7. ก�าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิ
ข้ามสือ่ หรอืการครอบง�ากจิการกระจายเสยีง และกจิการ
โทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง 
หรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ 
ในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารหรอืปิดกัน้การได้รบัข้อมลูข่าวสาร 
ที่หลากหลายของประชาชน

๑8. ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของผูร้บัใบอนญุาต ผูผ้ลติ 
รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร 
ในรปูแบบต่างๆ เพือ่ท�าหน้าท่ีจดัท�ามาตรฐานทางจรยิธรรม 
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรม

๑9. ออกระเบยีบหรอืประกาศเก่ียวกบัการบรหิารงาน 
ท่ัวไป การบรหิารงานบคุคล การงบประมาณ การเงนิและ
ทรัพย์สิน และการด�าเนินการอื่นของส�านักงาน กสทช. 
ตามมาตรา ๕8 

๒๐. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส�านักงาน 
กสทช. รวมท้ังเงินท่ีจะจัดสรรเข ้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒

๒๑. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ 
จดัสรรเงนิกองทุนตามท่ีคณะกรรมการบรหิารกองทุนเสนอ  
ตามมาตรา ๕๕
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๒๒. ให้ข้อมลูและร่วมด�าเนนิการในการเจรจาหรอื
ท�าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

 (๒๒/๑) ให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวกับการด�าเนินการของ  
กสทช. และผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก กสทช. ทัง้นี้
ในส่วนที่เก่ียวกับดิจิทัลตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพื่อใช้เป็น 
ข้อมลูในการวเิคราะห์และจัดท�านโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมาย
หรอืแก้ไขปรบัปรงุหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรคลืน่ความถ่ีและการด�าเนนิการอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
คล่ืนความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม

๒๔. ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งอันเกี่ยวกับ
อ�านาจหน้าที่ของ กสทช.

๒๕. ปฏิ บั ติ ก า ร อื่ น ใ ดต ามที่ ก� า หนด ไว ้ ใ น 
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
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ส�านักงาน กสทช. และอ�านาจหน้าท่ี

ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม ได้บัญญัติให้ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “ส�านักงาน กสทช.” เป็น
นิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน 
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
และไม่เป ็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การก�ากับ 
ดูแลของประธานกรรมการ โดยให้ส�านักงาน กสทช.  
มเีลขาธกิาร กสทช. คนหน่ึงรบัผดิชอบการปฏบัิตงิานของ
ส�านักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน กสทช. 
ประกอบกับมาตรา ๕7 ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของ 
ส�านักงาน กสทช. ดังนี้

๑. รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของ
ส�านักงาน กสทช. 

๒. จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าป ีของ
ส�านักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ โดยรายจ่าย 
ประจ�าปีของส�านักงาน กสทช. ให้มีความหมายรวมถึง 
รายจ่ายใดๆ อันเก่ียวกับการด�าเนินการตามอ�านาจ 
หน้าที่ของ กสทช. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และส�านักงาน กสทช. งบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีดังกล่าวต้องจัดท�าโดยค�านึงถึงความคุ ้มค่า  
การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใด
ที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ภายในปีงบประมาณนั้น ให้รายการหรือโครงการน้ันเป็น
อันพับไป และให้ส�านักงาน กสทช. น�าส่งงบประมาณ
ส�าหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน

3. ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ 
๔. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้

คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก�าหนด 

๕. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๖. รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. และ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน

7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ กสทช. มอบหมาย

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ
ส�านักงาน	กสทช.	

ในการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตาม
มาตรา ๕7 (๒) ก่อนที่ส�านักงาน กสทช. จะเสนอ กสทช.  
อนมุตั ิให้ส�านกังาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และให้ส�านักงาน 
กสทช. พิจารณาด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงร ่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีดังกล่าว เว้นแต่งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีในส่วนของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ให้ส�านกังาน กสทช. เสนอไปยงั
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุ ในกรณทีี ่ส�านกังาน กสทช. 
หรอืคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ส�านักงาน 
กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีดังกล่าว
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติต ่อ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป  
เมือ่ กสทช. อนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านกังาน  
กสทช. แล้ว ให้ส�านักงาน กสทช. เปิดเผยงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีนัน้พร้อมทัง้รายการหรอืโครงการทีไ่ด้รับ 
อนุมัติงบประมาณให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือวิธีการอื่นท่ีเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยให ้
ส�านักงาน กสทช. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พจิารณาให้ความเหน็ให้แล้วเสรจ็ก่อนวนัเริม่ปีงบประมาณ
ไม่น้อยกว่าสามสบิวัน และเม่ือได้รบัความเห็นหรอืเมือ่พ้น 
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ส�านักงาน กสทช. เสนอร่าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อ กสทช. เพือ่ด�าเนินการต่อไป

รายได้ของส�านักงาน	กสทช.
ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร

คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�าหนด
ให้รายได้ของส�านักงาน กสทช. ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการ
ขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามมาตรา ๔๔/๒ วรรคหนึง่ ค่าธรรมเนยีมการขออนญุาต
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 
๔๕ วรรคหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๔/3 รายได้หรือผลประโยชน์
อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. 
และส�านักงาน กสทช. รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน 
กสทช. เงินและทรัพย์สินที่มีผู ้บริจาคให้แก่ส�านักงาน  
กสทช. ตามระเบียบที ่กสทช. ก�าหนดเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน 
ของส�านักงาน กสทช. และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาล
จัดสรรให้ โดยที่รายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการ 
ขออนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ และค่าธรรมเนยีม 
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ และรายได้หรือ 
ผลประโยชน์อนัได้มาจากการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าที่ 
ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. เมื่อได้หักรายจ่าย
ส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน 
กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบ
กองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิและกองทนุ
พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแล้ว เหลอืเท่าใด
ให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีรายได้ของส�านักงาน 
กสทช. มีจ�านวนไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน กสทช. รวมทั้ง 
ค ่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป ็นและไม่สามารถหาเงินจาก 
แหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่
ส�านักงาน กสทช.เท่าจ�านวนที่จ�าเป็น

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ	

ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ก�าหนดให้จัดตัง้กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัย และ
พฒันาในกจิการฯ รวมท้ังความสามารถในการรู้เท่าทันสือ่
เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
หรอืผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
การด�าเนินการขององค์กรซึ่งท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ สนับสนุน ส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  
โดยจัดสรรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
การสนบัสนนุการใช้คลืน่ความถีใ่ห้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  
รวมท้ังสนบัสนนุการเรยีกคนืคลืน่ความถีท่ีม่ผีูไ้ด้รบัอนญุาตไป 
เพื่อน�ามาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการทดแทน ชดใช้  
หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ทั้งนี ้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่
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เป็นองค์กรช้ันน�าในระดับอาเซียนในการก�ากับดูแล
และพัฒนากิจการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน ์
(Vision)

สนับสนุน กสทช. ในการจัดสรรคล่ืนความถี่ การอนุญาต และการก�ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และเป็นท่ียอมรับในระดับอาเซียน

พันธกิจ
(Mission)

ค ่านิยมหลัก
(Core Value)

N B T C
Navigating to
International

ก้าวไกลสู่สากล

Building
Innovation

สร้างสรรค์
นวัตกรรม

Teamwork
& Transparency

ท�างานเป็นทีม
และโปร่งใส่

Consistent
Professionalism

เช่ียวชาญ
อย่างมืออาชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒30



กสทช. ได้ทบทวนและจัดท�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และ (ร่าง) แผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยได้ค�านึงถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ 
แผนแม่บทฯ ดงักล่าว ลงสูแ่ผนยทุธศาสตร์ส�านกังาน กสทช. เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงาน และขบัเคลือ่นภารกจิ 
ภายใต้แผนดังกล่าวของ กสทช. ต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กสทช. และความเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

ความมั่นคง
การสร้างความ
สามารถในการ

แข่งขัน

การพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค

ทางสังคม

การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

23 ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ 
11 ด้าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นโยบาย
ระดับชาติ

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

2. นโยบายรัฐบาล
 12 ด้าน

แผนระดับหน่วยงาน

แผนแม่บท
การบริหาร
คล่ืนความถี่

แผนแม่บท
กิจการ

กระจายเสียง
และกิจการ
โทรทัศน์

แผนแม่บท
กิจการ

โทรคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์ สำานักงาน กสทช. ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ผลักดันการขับเคลื่อน
แผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้องให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ ในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล และ

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยกระดับการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์

31รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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ปัจจุบันส�านักงาน กสทช. ได้พัฒนาและใช้แผน
ยุทธศาสตร์ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔) เพือ่ขบัเคล่ือนภารกิจภายใต้แผนต่างๆ ของ กสทช.  
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชน อาทิ การบรหิาร 
จัดการคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุญาต 
ประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ 
โทรคมนาคม การจดัให้มบีรกิารโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม  

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล	และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน
(Improving the organization to ensure good governance and become a 
high performance organization in a sustainable fashion) 

ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เก่ียวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	
(Urging the mobilization of relevant master plans to achieve 
their desirable outcomes in accordance with national  
development)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัด 
ให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 5G ซ่ึงเป็นภารกิจเร่งด่วน 
ของส�านักงาน กสทช. ท่ีต้องด�าเนินการให้บรรลุผล 
ส�าเร็จโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมประเทศไทยไปสู่การพัฒนา 
ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี สอดรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  
โดยได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยกระดบัการบรหิารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ 
(Enchancing strategic management)

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 
(Strengthening digitalization for sustainable national 
development)

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒32



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ผู้บริหารระดับสูง
ส�านักงาน กสทช.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการภูมิภาค

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการโทรคมนาคม

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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โครงสร้างและอัตราก�าลังของส�านักงาน กสทช.

ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. มีอัตราก�าลัง ทั้งสิ้น  ๑,3๔๑ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๖๐๐ 

๔๐๐ 

๒๐๐ 

๐ 

จ�า
นว

น	
(ค

น)

ต�าแหน่งบริหาร ต�าแหน่งวิชาการ ต�าแหน่งปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานประจ�า	
กสทช.

ผู้ปฏิบัติงานประจ�า	กสทช.

ที่ปรึกษา ๑๖ คน
เลขานุการ ๖ คน
ผู้ช่วยเลขานุการ 9 คน
ผู้ปฏิบัติงาน ๒7 คน
พนักงานขับรถยนต์ ๔ คน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ที่มา : ส�านักทรัพยากรบุคคล ส�านักงาน กสทช.

๑๔๐

๗

๑,๑๓๒

๖๒

ต�าแหน่งปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ๕๔8 คน
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 37๕ คน
พนักงานปฏิบัติการระดับต้น ๑๕๑ คน
ลูกจ้าง ๕8 คน

ต�าแหน่งบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ รองเลขาธิการ) ๕ คน
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ�านวยการส�านัก) 3๕ คน
ผู้บริหารระดับต้น (ผู้อ�านวยการส่วน) ๑๐๐ คน

ต�าแหน่งวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�านาญการ 7 คน

อัตราก�าลังของส�านักงาน กสทช. 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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โครงสร้างส�านักงาน กสทช. 

ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ปรับปรงุโครงสร้างส�านกังาน 
กสทช. เพื่อให้การด�าเนินภารกิจของส�านักงาน กสทช. 
สอดรบักบัอ�านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร 
คลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕3 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการ 
แก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยและแผนการพฒันาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ
และสงัคม ในปี ๒๕๖๒ จงึได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างของ
ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วน
งานภายในของส�านักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้ส�านักงาน 
กสทช. สามารถปฏิบัติงานในการสนับสนุนภารกิจของ  
กสทช. ตามกฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ 
มีความคล่องตัวในการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการหลอมรวมของเทคโนโลยีสื่อสาร และ 
รองรบัภารกจิในการก�ากบัดแูลกจิการดาวเทยีม ตลอดจน 
เพือ่เป็นการยกระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลและการบรหิาร 
จัดการองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส�านักงานฯ ในการ
เป็น “องค์กรชั้นน�าในระดับอาเซียนในการก�ากับดูแล
และพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน” รวมทั้ง การพัฒนาส�านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็น
ส�านักงานดิจิทัล รองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน 
รวมถงึอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน โดยโครงสร้าง
ส�านักงาน กสทช. ประกอบด้วย ๕ สายงาน ๔3 ส�านัก ๔ 
ส�านักงาน กสทช. ภาค และ ๑ สถาบัน

35รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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โครงสร้าง
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์

สำานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอำานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม

สำานักกำากับการใช้คล่ืนความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักส่งเสริมการแข่งขันและกำากับดูแลกันเอง

สำานักกำากับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู ้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
และส่งเสริมการบริการอย่างท่ัวถึง

สำานักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรม
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู ้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำานักทรัพยากรบุคคล

สำานักบริหารคดีและนิติการ

สำานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

สำานักการคลัง

สำานักการต่างประเทศ

สำานักพัฒนาองค์กรดิจิทัล

สถาบันวิทยาการ

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สำานักกรรมการและเลขาธิการ

สำานักอำานวยการกลาง

สำานักสื่อสารองค์กร

สำานักประธานกรรมการและการประชุม

สำานักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม
ประเมินผล และต่อต้านการทุจริต

สำานักกองทุนวิจัยและพัฒนา

สำานักบริหารคล่ืนความถี่

สำานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร

สำานักบริหารข้อมูลกลาง

สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการ

สายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์

สายงานยุทธศาสตร์
และกิจการองค์กร สายงานบริหารองค์กร

รองเลขาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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สายงานกิจการภูมิภาค

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สำานักงาน กสทช. ภาค 1

สำานักงาน กสทช. ภาค 2

สำานักงาน กสทช. ภาค 3

สำานักกิจการภูมิภาค

สำานักงาน กสทช. ภาค 4

รองเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สำานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคม

สำานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 1

สำานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2

สำานักกฎหมายโทรคมนาคม

สำานักกำากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

สำานักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม

สำานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

สำานักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1

สำานักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2

สำานักโครงข่ายพื้นฐาน 
การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

สำานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง 
และเพื่อสังคม

สำานักรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สำานักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม

สายงานกิจการโทรคมนาคม

ประธาน กสทช.

เลขาธิการ กสทช.

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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คณะผู้บริหาร ส�านักงาน กสทช.

เลขาธิการ กสทช.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๕๕๒, ๑๕๕7 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔37๖

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๖3๕, ๑๖๔9 
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑38

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑๖9๖, ๑๖98
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑39

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๐9๐, ๕๐93
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๒๐๒ 

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค 
พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๑7๐๐, ๑7๐๔
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑๔๒

สายงานบริหารองค์กร
ผู้อ�านวยการส�านักประธานกรรมการและการประชุม
นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 399๖ 

ผู้อ�านวยการส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
นายนิพนธ์ จงวิชิต (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๕๕๔ 8๑๐7, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๕๐9 
โทรสาร ๐ ๒๕๕๔ 8๑๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการและเลขาธิการ 
นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๑99
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๖37 

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารคลื่นความถี่ 
นายเสน่ห์ สายวงศ์ 
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๖๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑8

ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกลาง
นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๒๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๑๔7

ผู้อ�านวยการส�านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร
นายเสน่ห์ สายวงศ์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๖๐๐, ๒7๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑๒ 

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

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

ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม
ประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
พันเอก สมมาส ส�าราญรัตน์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๖37

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

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๐3๕

ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัจฉรา ปัณยวณิช
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๑๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒78 3๒83

ผู้อ�านวยการส�านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
นายฉันทพัทธ์ ข�าโคกกรวด
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3333
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑3

ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง
นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๔๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑๔

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารคดีและนิติการ
นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๒๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒9๐ ๕๒3๑

ผู้อ�านวยการส�านักการต่างประเทศ
นายนทชาติ จินตกานนท์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๖37

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
นางสาวอรวรี เจริญพร (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3๖๖๖
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๒๕3๐

ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการ 
นางสาวอรดา เทพยายน (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 3799
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๒8

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นายพสุ ศรีหิรัญ 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๒9, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๐๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๕

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
นางสาวมณีรัตน์ ก�าจรกิจการ
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๒๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕3๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕๒๐๒ 

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นายสมบัติ ลีลาพตะ 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖39, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๑88
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๔

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
ส ิง่อ�านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม
นางสาวศิริพร กิตติดุษฎีกุล (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888, ๐ ๒๒7๑ 7๖๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔33 

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

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

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง 
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖8๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕๖๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๐๒๕๑ 

ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นางปริตา วงศ์ชุตินาท
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖3๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕9๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕3 

39รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับผัง เนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
นางอรุณ วงศ์ศิวะวิลาส (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕7๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒79 9๐๔8-9 

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

ผูอ้�านวยการส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบรกิารทัว่ถงึ 
นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๖3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๕8๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 7๔๕๐ 

ผู้อ�านวยการส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
พันตรี โกเมธ ประทีปทอง 
โทร ๐ ๒๒7๑ 7๖๖๐, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๖๑๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒79 9๐๔9 

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ นนทบุรี
นายสุธีระ พึ่งธรรม (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๕7๕ ๔๑๑8-๒๐, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑๑๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒78 3๒83

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๑ สมุทรปราการ 
นายกัมปนาท เกษรเกศรา (รักษาการ) 
โทร ๐ ๒๕73 ๖๒๔๑, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑๕๐
โทรสาร ๐ ๒๕73 ๖๒๔๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๒ จันทบุรี 
นายอนิรุท เสวกานันท์ 
โทร ๐ 3938 9๔38, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๑7๕ 
โทรสาร ๐ 3938 9๔37

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๔ ปราจีนบุรี
นายเจษฎา สุขนิยม 
โทร ๐ 37๒๑ 838๑-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๒๒๕
โทรสาร ๐ 37๒๑ 838๑-๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๑๕ อยุธยา 
นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๒๖๔
โทรสาร ๐ 3๕3๕ ๕๖๕7-๖๖๑

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ขอนแก่น
นายอัศวิน มุงคุณค�าชาว 
โทร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๑-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๔๐๐  
โทรสาร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๑ ร้อยเอ็ด
นายสมศักดิ์ เกลี้ยกลาง
โทร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๑-๔, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๐๐
โทรสาร ๐ ๔3๒๐ ๒๖๐๐

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๒ อุบลราชธานี 
นายสัญญา กระจ่างศรี
โทร ๐ ๔๕3๑ ๑๔7๐-3, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๒๑ 
โทรสาร ๐ ๔๕3๑ ๔๐๒๔
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ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒3 นครราชสีมา 
นายมงคล ฉัตรเวทิน 
โทร ๐ ๔๔9๖ 9๕๖8-9, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๔๑
โทรสาร ๐ ๔๔9๖ 9๕๖8 ต่อ ๔๔๔

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๒๔ อุดรธานี 
นายศักดิ์ศรี ว่องไว 
โทร ๐ ๔๒๒๒ 3๖๕7, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔3๖๑ 
โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๒๐๔7

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. ภาค 3 เชียงใหม่
นายฉลาด อาสายุทธ์ 
โทร ๐ ๕๔3๑ ๒๒๐๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๕99
โทรสาร ๐ ๕๔3๑ ๒๒๐8

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๑ ล�าปาง 
นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด
โทร ๐ ๕๔3๑ 39๒๐-๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๕87
โทรสาร ๐ ๕๔3๑ 39๒3

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๒ ตาก 
นายมนต์ชัย ณ ล�าพูน 
โทร ๐ ๕38๐ ๕9๐๔-๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖๐๐
โทรสาร ๐ ๕3๒7 ๔๖7๐

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต 3๔ เชียงราย 
นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ (รักษาการ)
โทร ๐ ๕3๑7 7๔๐๐-๑, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔๖๕๐
โทรสาร ๐ ๕3๑7 7399

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ สงขลา
นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ (รักษาการ)
โทร ๐ 7๔๒๕ ๑7๔๔, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔7๐๐ 
โทรสาร ๐ 7๔๒๕ ๑7๔๕

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๒ ภูเก็ต 
นายสุวรรณ์รักษ์ ทองใส (รักษาการ)
โทร ๐ 7๖3๒ ๑9๖๔, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔9๑9  
โทรสาร ๐ 7๖3๒ ๑๕๒๒

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

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๔ สุราษฎร์ธานี 
นายสุทิน ทองมาก (รักษาการ)
โทร ๐ 77๒๐ 3๒8๕-8, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔9๕๕ 
โทรสาร ๐ 77๒๐ 3๒87

ผู้อ�านวยการส�านักงาน กสทช. เขต ๔๕ ชุมพร 
นายสุนไชย จิระกร
โทร ๐ 77๕9 8๕97 , ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ ๔988
โทรสาร ๐ 77๕9 8๕98
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สายงานกิจการโทรคมนาคม
ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๐99
โทรสาร ๐ ๒๒78 ๕3๑๖

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายโทรคมนาคม
นางสุพินญา จ�าปี
โทร ๐ ๒๒78 33๕๕, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๑99 
โทรสาร ๐ ๒๒78 33๕๕

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

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑
นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์
โทร ๐ ๒๒78 ๒๔9๖, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7373
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๖7

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๔99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๑๒๔๔

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

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7๖99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๒๒73

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 77๐๐
โทรสาร ๐ ๒๖๑๖ 9988 

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑
นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
โทร ๐ ๒๒9๐ ๕๒3๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 7888
โทรสาร ๐ ๒๒78 3993

ผู้อ�านวยการส�านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒
นายบุญยิ่ง โหมดเทศน์ (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๒9๐ ๕๒3๒, ๐ ๒๖7๐ 8888 
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ 3๕๑๒

ผู้อ�านวยการส�านักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
นางนุสรา หนาแน่น
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๐99
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๒8๕3

ผู้อ�านวยการส�านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง
และเพื่อสังคม
นายวเรศ บวรสิน
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๑9๕
โทรสาร ๐ ๒๒7๑ ๔๒๒7

ผู้อ�านวยการส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
พันเอก วีรชาติ ศรีกังวาน (รักษาการ)
โทร ๐ ๒๖7๐ 8888 ต่อ 8๒99
โทรสาร ๐ ๒๒79 ๐๒๕๑
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ปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ด�าเนนิภารกจิหลกัในการบรหิารคลืน่ความถี ่การก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทีมุ่ง่เน้นให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑ และยังคงมุ่งมั่นก�ากับดูแลพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นกลไกท่ีช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ด้วยการพฒันา
โครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคมดิจิทัลให้ทันสมัยและสามารถประยุกต์ ต่อยอดธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม 
การผลิต การเกษตร การคมนาคมและขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น  
โดยในปีที่ผ่านมา กสทช. มีผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ดังนี้

๒
ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
ของ กสทช.



การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล

๑. จัดท�าแผนการบริหารสิทธิในการเข ้าใช ้
วงโคจรดาวเทยีม และจัดท�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาต 
ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาต ิ
ในการให้บริการในประเทศ เพ่ือรักษาคลื่นความถี่และ 
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตาม 
นโยบายรัฐบาล

๒. จัดท�าแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส�าหรับ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย  
และปรับปรงุหลักเกณฑ์การประมูลคลืน่ความถีท่ีจ่ะใช้งาน 
คล่ืนความถ่ี 5G ใหม่เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
การประกอบธุรกิจในยุค 5G เพื่อสนับสนุนให้เกิด
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G โดยเร็ว และเป็น 
การส่งเสริมให้เกิดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั
และการมุง่สูก่ารเป็นประเทศอัจฉริยะ 

3. ด�าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที ่
ชายขอบ (Zone C+) จ�านวน 3,9๒๐ หมูบ้่าน และโครงการ 
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 
(Zone C) จ�านวน ๑๕,73๒ หมู่บ้าน เพื่อขยายโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของ
ประเทศ สอดรับมติคณะรัฐมนตรีในการด�าเนินโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ อันจะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศต่อไป รวมทัง้สนบัสนนุ 
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในพื้นท่ีชายขอบ ให้แก่ครัวเรือนของผู ้มีรายได้น้อย 
ที่อยู ่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
ให้ได้ใช้บรกิารในอตัราความเรว็ 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา  
3๖ เดือน เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และเป็นการขยายโอกาส 
ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการสามารถ 
เข้าถงึและใช้งานบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูได้อย่างท่ัวถงึ 
และเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่รัฐบาลได ้
จัดเตรียมไว้ให้ อาทิ การศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพ
ทางไกล เป็นต้น

๔. จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และระงับ
การเผยแพร ่การละเมิดทรัพย ์สินทางป ัญญาและ 
การกระท�าความผิดอื่นๆ ออนไลน์ นับแต่ปี ๒๕๖๑  
โดยประสานการท�างานร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ
ในการปราบปรามสินค้าท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ 
สนับสนุนการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ 

๕. เผยแพร่และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยจัดท�าวีดิทัศน์  
“เสียงจากฟ้า VR 009” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ในโรงภาพยนตร์ 

๖. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี
ของส�านักงาน กสทช. และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของ
ส�านักงาน กสทช. ให้เกิดการปลกูฝังค่านิยมและวฒันธรรม
ท่ีดีท้ังด้านคณุธรรม จรยิธรรม ซ่ือสตัย์ มวีนิยั มกีารปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

7. พฒันาส�านกังาน กสทช. ไปสูส่�านักงานดจิิทลั 
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ศักยภาพทางดิจิทัล 
สนับสนุนการก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับรัฐบาล อันจะเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ฯลฯ

ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
ของ กสทช.

หมู่บ้านทั้งหมด
จ�านวน 7๔,987 หมู่บ้าน

พื้นที่เศรษฐกิจ
จ�านวน ๓๐,๖๓๕ หมู่บ้าน
(เอกชนด�าเนินการครบถ้วน)
พื้นที่ชนบท
จ�านวน ๔๔,๓๕๒ หมู่บ้าน
- DE จ�านวน ๒๔,7๐๐ หมู่บ้าน
- กสทช. จ�านวน ๑๕,7๓๒ หมู่บ้าน
พื้นที่ชายขอบ
จ�านวน ๓,9๒๐ หมู่บ้าน

ภาพรวมการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล
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ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

กสทช. ได้ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจการสื่อสารของประเทศให้มีความก้าวหน้า
และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง ได้มอบนโยบาย 
ให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) และหลักธรรมาภิบาล 
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญโดยในปี ๒๕๖๒  
มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

ประเมินปีแรก
ส�ำนักงำน กสทช. 
ได้ระดับ ท�ำคะแนนสูงถึง

9๔.7๑
อันดับที่ และอันดับที่

ของกลุ่มหน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ

ของประเทศจาก 8,299
หน่วยงานของรัฐ
ที่เข้าร่วมประเมิน

นับว่ำเป็นควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของพวกเรำชำว กสทช.
ซึ่งเกิดจำกควำมมุ่งมั่นควำมตั้งใจของบุคลำกรทุกระดับ ทุกฝ่ำย
และทุกคน ท่ีรวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจกัน

๒. ก�าหนดนโยบายการพัฒนารูปแบบและ
ระบบการท�างานของส�านักงาน	กสทช.	ไปสู่การเป็น
ส�านักงานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบ 
การบรหิารจัดการภาครฐั โดยการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัเข้ามา 
ช่วยในการให้บรกิารของภาครฐั ปรบัเปลีย่นกระบวนการ
อนุมัติอนุญาตของทางราชการ ที่มีความส�าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและด�าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็น 

ระบบดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู ่สาธารณะ และ 
เช่ือมโยงข้อมูลซ่ึงกันและกัน โดยได้จัดท�าแผนการ 
ด�าเนินงาน ๔ แผนงาน ประกอบด้วย (๑) แผนพัฒนา  
Portal บริการประชาชน (๒) แผน Synchronized  
ฐานข้อมูล (3) แผน Digital Signature และ (๔) แผน
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย 
ได้รับคะแนนในการประเมินสูงถึงร้อยละ 9๔.7๑ ซึ่ง
เป็นอันดับที่ ๑ ของกลุ่มหน่วยงานของรัฐอื่น และเป็น 

อันดับที่ ๔๐ ของประเทศจาก 8,๒99 หน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่ข้าร่วมการประเมนิ ซึง่เป็นก้าวทีส่�าคญัในการน�าองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเป็นความส�าเร็จ 
ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรส�านักงาน กสทช.

การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใส

ในการดำเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐประจำป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สำนักงาน 
ป.ป.ช.

ทำคะแนนสูงถึง 

94.71

นับว�าเป�นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราชาว กสทช. 
ซึ่งเกิดจากความมุ�งมั่นความตั้งใจของบุคลากรทุกระดับ ทุกฝ�าย และทุกคน 
ที่รวมพลัง ร�วมมือ ร�วมใจกัน

ประเมินป�แรก

สำนักงาน กสทช.
ได�ระดับ

1
อันดับที่

40
อันดับที่

ของกลุ�มหน�วยงาน
ของรัฐอื่นๆ

ของประเทศจาก 8,299 
หน�วยงานของรัฐ
ที่เข�าร�วมประเมิน

๔๐40๑1
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๓.	 บริหารงบประมาณประจ�าปี	๒๕๖๒	ของ
ส�านักงาน	กสทช. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการ
จัดท�างบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์แบบ 
เกินดุล (Surplus Budget) มีงบประมาณรายรับที่คาดว่า 
จะจัดเก็บได้จ�านวน 8,9๔3.๕7๐ ล้านบาท และตั้ง 
งบประมาณรายจ่าย จ�านวนทัง้สิน้ ๕,๕๔9.837 ล้านบาท  
มีผลการใช้จ ่ายงบประมาณจากการด�าเนินงานของ 
ส�านักงานฯ จ�านวน ๕,๐๑9.๒๔๖ ล้านบาท และได้น�าส่ง
เข้ากองทนุพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ส�านกังาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์เงินสด  
(Cash Basic) จ�านวน ๑,3๒9.๖๕๑ ล้านบาทแล้ว  
คาดว่าส�านักงานฯ จะมีเงินน�าส่งเข้าเป็นรายได้รัฐอีก 
จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๕9๔.๖7๔ ล้านบาท

๔.	 จัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(กทปส.) โดยในปี ๒๕๖๒  
ได้ให้ความเหน็ชอบการจดัสรรเงนิกองทนุซึง่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเสนอ ได้แก่ ทุนประเภทที่ ๑ (โครงการที่เกิดจาก
ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนตามมาตรา ๕๒ (๑)  
(๒) (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) 
จ�านวน ๒๔ โครงการ จ�านวน ๑๔3.๐๐ ล้านบาท และ
ทุนประเภทที่ ๒ (โครงการที่มุ่งเน้นการบรรลุความส�าเร็จ
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน) โดย
ก�าหนดเป็นขอบเขตงาน (Term of Reference) จ�านวน 
3๒๖.7๕ ล้านบาท และสนับสนุนทุนประเภทที่ ๒ (กรณ ี
ท�าความตกลงกบัหน่วยงานของรฐั) จ�านวน  88.97  ล้านบาท  
และเหน็ชอบกรอบวงเงินเพิม่เตมิจ�านวน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท  
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งเห็นชอบการจัดสรรเงิน 
ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี  
๒๕๖๒ วงเงิน ๕3๐.๐๐ ล้านบาท 

๕.	 การด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม	กสทช. ได้น้อมน�าพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบ�าเพ็ญประโยชน์
และท�าความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วม 
การด�าเนินกิจกรรมสาธารณะร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการช่วยเหลือสังคมท้ังในยามปกติและ
ยามเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน โดยสนับสนุนให ้
ผู้บริหาร พนักงาน ส�านักงาน กสทช. เข้าร่วมโครงการ 
จติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ และด�าเนนิงาน 
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และ 
สิ่งแวดล้อม อาทิ 

  เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารส�าหรับ 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ให้ผู้ประกอบการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ Wi-Fi และให้เพิ่มขีด 
ความสามารถในการให้บรกิารฯ ในเขตพืน้ท่ีตามแนวเส้นทาง 
เสด็จพระราชด�าเนินในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก  
และพืน้ท่ีบรเิวณใกล้เคียง เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และได้จัดต้ังศูนย์
อ�านวยการและประสานงานการใช้ความถีข่องวทิยส่ืุอสาร
ของหน่วยงานราชการต่างๆ ในงานพระราชพิธีฯ รวมถึง
การตรวจสอบการรบกวนคลื่นความถี่ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ณ ส�านักงาน กสทช. ด้วย 

  จดัตัง้ศนูย์ประสานงานคลืน่ความถีส่�าหรบั
การประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (พายุปาบึก) ในการประสานการ
ท�างานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ตลอดจน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน 
และภัยพิบัติดังกล่าว 

  โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารฯ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ถวายพระราชกุศล รัชกาลท่ี ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒3 ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย 
ผู้บริหาร และพนักงาน กสทช. ได้ลงพ้ืนท่ีจัดระเบียบ 
สายสือ่สารบรเิวณถนนดนิแดง ตัง้แต่แยกวิภาวด ี- แยกโบสถ์ 
แม่พระฟาติมา ระยะทางรวม ๒ ฝั่ง ๑.8 กิโลเมตร  
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  โครงการพนัธมติรจิตอาสาระหว่างประเทศ 
โดยร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
และสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และ
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบการณ์ด้านการสื่อสาร 
ในภาวะภยัพบิตัริะหว่างประเทศต่างๆ กบัสมาชกิสหภาพ 
วทิยสุมัครเล่นนานาชาต ิและนักวิทยุสมัครเล่น จ�านวนกว่า  
๑๑ ประเทศ ฯลฯ อันจะส ่งผลให ้ เกิดการพัฒนา 
นักวิทยุสมัครเล่นด้านการสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ และสามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติต่างๆ ได้ดีขึ้น สามารถเป็นก�าลังส�าคัญ หรือก�าลัง 
สนับสนุนที่พร ้อมจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ 
ภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างฐานข้อมูลนักวิทยุ 
สมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศที่พร้อม 
ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในอนาคต 

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน ์
ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องใน 
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
และเนือ่งในโอกาสพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั
เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง 
และร่วมส�ารวจเส้นทางเพื่อด�าเนินการฟื้นฟูและพัฒนา
คูคลองเดิม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

  เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาพฒันาสิง่แวดล้อม 
และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ ด็จพระบรม 
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 

 ฯลฯ
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ด้านการบริหารคล่ืนความถ่ี

ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ด�าเนินภารกิจที่ส�าคัญ 
ในการบริหารคลื่นความถ่ี การบริหารสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม ตลอดจนการประสานงานเก่ียวกับการ
บริหารคล่ืนความถ่ีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
สรุปได้ดังนี้

๑.	 ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารคลืน่ความถี่
ให้มีประสิทธิภาพ	รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป

 ๑.๑ ได ้ จั ดท� า แผนแม ่ บทการบริ ห า ร 
คลื่นความถี่  (พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยได ้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อใช ้
เป็นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและ 
การด�าเนนิกิจการทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้องกับการใช้คลืน่ความถี่  
เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารคลืน่ความถ่ีให้มปีระสิทธภิาพ 
และสอดคล้องกับความก ้าวหน้าของเทคโนโลยี ท่ี 
เปล่ียนแปลงไป โดยค�านึงถึงการใช้งานด้านความม่ันคง
ของรัฐตามความจ�าเป็น และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ 
ประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอต่อความต้องการ 

 ๑.๒ เข้าร่วมการประชมุใหญ่ระดบัโลกว่าด้วย 
วทิยคุมนาคม ค.ศ. 2019 (World Radiocommunication  
Conference 2019 : WRC-19) สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ หรือ ITU ในระหว่างวันที่ ๒8 ตุลาคม -  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมือง Sharm El Sheikh  
สาธารณรฐัอาหรบัอียิปต์ ซ่ึงการประชมุจัดข้ึนทกุๆ 3 - ๔ ปี  
เพื่อก�าหนดคลื่นความถี่ที่เหมาะสมส�าหรับการใช้งาน 
ในกิจการต่างๆ ในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ  
(Radio Regulations) ให้ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยในการประชุมนี้ กสทช. ได้ก�าหนดท่าที
ของประเทศไทย ซึ่งผลการประชุมฯ ตามที่ปรากฏใน 
กรรมสารสุดท้ายมีความสอดคล้องกับข้อเสนอของ
ประเทศไทยจ�านวน ๒8 ข้อเสนอ และได้ข้อยุติที่เป็น
ฉันทามติร่วมกัน จ�านวน ๑๖ ข้อเสนอ โดยมีประเด็น 
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  (๑) ก�าหนดคล่ืนความถีเ่พิม่เตมิส�าหรบั
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (IMT) พร้อมเงื่อนไข
การใช้งาน ดังนี้

    ย่านความถี่ 26 GHz (24.25 - 
27.5 GHz) ทั่วโลก 

    ย่านความถี่ 40 GHz (37 -  
43.5 GHz หรือช่วงใดช่วงหนึ่ง) ทั่วโลก

    ย่านความถี่ 45 GHz (45.5 -  
47 GHz) ในบางประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)

    ย่านความถี่ 50 GHz (47.2 - 
48.2 GHz) ในบางประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)

    ย่านความถี่ 66 GHz (66 -  
71 GHz) ทั่วโลก

  (๒) ก�าหนดคลืน่ความถี ่17.7 - 19.7 GHz  
(อวกาศสู่โลก) และ 27.5 - 29.5 GHz (โลกสู่อวกาศ) 
ส�าหรับสถานีภาคพื้นโลกที่เคลื่อนที่ (Earth Station In 
Motion: ESIM) พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน 

  (3) ก�าหนดแนวทางการใช้คลืน่ความถ่ี
เพื่อติดต่อสื่อสารส�าหรับการคมนาคมขนส่ง ได้แก่  
การขนส่งระบบราง ระบบขนส่งอัจฉริยะ และการติดต่อ
สื่อสารทางทะเล

  (๔) ปรบัปรงุเงือ่นไขการใช้คลืน่ความถ่ี
ส�าหรับระบบเข้าถึงสัญญาณไร้สาย (wireless access 
system) รวมถึงโครงข่าย radio local area network  
(RLAN) คลื่นความถี่ 5150 - 5250 MHz โดยผ่อนปรน 
ให้สามารถใช้งานภายนอกอาคาร และเพิ่มก�าลังส่ง 
ที่ใช้งานได้

  (๕) ก�าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
137 - 138 MHz (อวกาศสู่โลก) และ 148 - 149.9 MHz 
(โลกสู่อวกาศ) (TT&C) ส�าหรับกิจการดาวเทียม NGSO  
ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติัการสัน้ (NGSO with short duration  
missions) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม 
NGSO
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๒.	 ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเกี่ยวกับ
กิจการดาวเทียม

 กสทช. ได้ด�าเนนิการจัดท�าแผนและหลักเกณฑ์
การอนุญาตสทิธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทีเ่กีย่วข้อง 
จ�านวน 3 ฉบับ โดย กสทช. ได้ด�าเนินการเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนด  
ในระหว่างวนัที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ - ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒  
และได้จดัให้มกีารประชมุเพือ่หารอืร่วมกบัหน่วยงานของรฐั  
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ดังนี้

 ๒.๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการ
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อก�าหนด
กรอบแนวทางในการด�าเนินการทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิาร
จัดการสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของ กสทช. 
และส�านกังาน กสทช. ได้แก่ ก�าหนดนยิามและรายละเอยีด 
เก่ียวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน แนวทางการด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิฯ 
แนวทางการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิฯ และแนวทางการ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว รวมทั้งแนวทางในการสละสิทธิ
หากการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐ 
เกินประโยชน์ที่จะได้รับ

 ๒.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนญุาตสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม เพือ่
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ 
เข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมขัน้ต้นและขัน้สมบรูณ์ ทีจ่ะมีการส่ง 
ค�าขอต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  
ในนามประเทศไทยหลังจากท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
โดยประกาศฉบับนี้ได้ระบุคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต 
หลกัเกณฑ์การพจิารณา หน้าทีแ่ละสทิธขิองผูข้อรบัอนญุาต  
ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีผูข้อรบัอนุญาตจ�าเป็น
ต้องช�าระ เง่ือนไขการอนุญาต ตลอดจนบทเฉพาะกาล 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนญุาตทีมี่อยูเ่ดมิ ซึง่รวมถงึ การอนญุาต
กรณีที่เก่ียวข้องกับสัญญาสัมปทานดาวเทียม และกรณ ี
ข้อพพิาทต่างๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้การใช้สทิธใินการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.3 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาต ิ
ในการให้บริการในประเทศ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
วธิกีารอนญุาตส�าหรบัการใช้ช่องสญัญาณดาวเทียมต่างชาติ  
ในการให้บรกิารในประเทศเพือ่ให้ผูบ้รโิภคในประเทศไทย
มีทางเลือกในการเลือกรับบริการจากดาวเทียมต่างชาติ 
โดยประกาศฉบับนี้ได้ระบุคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต  
หลักเกณฑ์การพิจารณา เงื่อนไขการอนุญาต และ 
ค่าธรรมเนยีมของการอนญุาตท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังได้ก�าหนด 
ข้อยกเว้นในกรณีพิเศษซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาต 
ตามประกาศดังกล่าว 

๓.		การรกัษาสทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีม	
 ในระหว่างการจัดท�าแผนและหลักเกณฑ์

การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว 
กสทช. ได้ด�าเนนิการในการรกัษาสทิธใินการเข้าใช้วงโคจร 
ดาวเทียมที่ต�าแหน่ง ๑๒๐ องศาตะวันออก และ ๑๒๖  
องศาตะวนัออก ไปพลางก่อน โดยทีป่ระชมุ กสทช. ครัง้ที่  
๑8/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติให ้
จัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียมใหม่เพื่อทดแทนข่ายงาน
ดาวเทียมเดิม ณ ต�าแหน่งวงโคจร ๑๒๐ องศาตะวันออก  
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรและ 
เพิม่โอกาสให้สามารถใช้งานย่านความถีไ่ด้เพิม่มากขึน้และ 
มีมติในการประชุมครัง้ท่ี ๒๑/๒๕๖๒ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม  
๒๕๖๒ ให้จัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทยีมใหม่เพือ่ทดแทน
ข่ายงานดาวเทียมเดิม ณ ต�าแหน่งวงโคจร ๑๒๖ องศา
ตะวันออก นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้เห็นชอบให้
มีการส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม NGSO ดังนี้ 

 3.๑  ข่ายงานดาวเทียม RTAFSAT ของกองทัพ
อากาศ 

 3.๒  ข ่ายงานดาวเทียม THEOS-2 ของ
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

 3.3  ข่ายงานดาวเทยีม JAISAT-1 ของสมาคม
วิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

 3.๔  ข่ายงานดาวเทยีม THAIIOT ของโรงเรยีน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
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๔.		เรยีกคนืคลืน่ความถี	่ย่านความถี	่2600 MHz 
 ๔.๑  กสทช. ได้ด�าเนนิการเรยีกคนืคลืน่ความถี ่

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน�ามา 
ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ย่าน 2500 - 2690 MHz  
ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
การเรยีกคนืคลืน่ความถ่ีทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ 
ไม่คุ ้มค่า หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ ้มค่าย่ิงขึ้น โดย 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการเรียกคืนคลื่นความถี่ ดังนี้

   เรียกคืนคลื่นความถ่ีในช่วง 2500 - 
2690 MHz ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น จากผู้ได้รับอนุญาต 
จ�านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  
กรมการทหารส่ือสาร กองทพับก และกรมการสือ่สารทหาร  
กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ทั้ งหมดจากผู ้ ได ้รับอนุญาต โดยรวมคลื่นความถี ่
ที่ไม่มีผู ้ได้รับอนุญาต จ�านวนทั้งสิ้น 190 MHz เพื่อ 
น�ามาจัดสรรใหม่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี
สากล 

   ก�าหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช ้
คลืน่ความถี ่เป็น ๔๕ วนันบัจากวนัที ่กสทช. มมีตใิห้เรยีกคืน 
คลื่นความถี่ พร้อมทั้งก�าหนดเงื่อนไขการยุติการใช้ 
คลืน่ความถีท่ีถ่กูเรยีกคนื ทัง้นี ้ในระหว่างด�าเนนิการให้สามารถ 
ใช ้คลื่นความถี่ที่ เรียกคืนดังกล ่าวไปพลางก ่อนได ้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วนันบัจากวนัที ่กสทช. มมีตใิห้ 
เรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว

   โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ส�านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งมติท่ีประชุม กสทช.  
ดงักล่าวไปยงัผูไ้ด้รับอนญุาต ทัง้ 3 ราย ได้แก่ บริษัท อสมท  
จ�ากัด (มหาชน) กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก  
และกรมการส่ือสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
เรียบร้อยแล้ว

 ๔.๒  เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคนื 
คลื่นความถี่ กรณีค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืน 
คลืน่ความถีส่มเหตุสมผลและเป็นธรรม กสทช. ได้มีค�าส่ัง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้  
หรือจ ่ายค ่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 
ย่าน 2500 - 2690 MHz เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วยผูแ้ทนจากส�านกังาน กสทช. และผูแ้ทนจาก 
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงาน
อัยการสูงสุด ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ และส�านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
โดยมีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็น 
เกีย่วกบัการก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ 
และจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี ่
ย่าน 2500 - 2690 MHz ต่อ กสทช. ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับเอกสารหลักฐานและผลการศึกษาจาก 
ที่ปรึกษาที่ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการจ้างสถาบัน 
การศกึษาของรฐั หรอืสถาบนัวจิยัของรฐั หรอืสถาบนัวิจัยอ่ืน 
ที่ไม่แสวงหาก�าไร เพื่อประกอบการพิจารณาของ กสทช.  
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดการประชุมฯ จ�านวนทั้งสิ้น  
๑8 ครั้ง โดยได้เชิญท่ีปรึกษาฯ รวมถึงผู ้มีส่วนได้เสีย 
เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอรับข้อมูลรายงานผล
การศกึษาและเอกสารต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�าไปประกอบ 
การพิจารณา โดยเม่ือวันท่ี ๑9 ธันวาคม ๒๕๖๒  
คณะอนกุรรมการฯ ได้จดัท�ารายงานผลการพจิารณาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกบัการก�าหนดวธิกีารและเง่ือนไขเพือ่ 
ทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัผูท้ีถ่กูเรยีกคนื 
คลื่นความถี่ย่าน 2500 - 2690 MHz และน�าเสนอต่อ 
กสทช. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
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๕.		การประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่น
ความถี่ตามบริเวณชายแดน	

 กสทช. ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วม 
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทย ุ
ตามบรเิวณชายแดน (JTC) กบัประเทศเพือ่นบ้านต่อเนือ่งทกุปี  
โดยในปี ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสาน 
การท�างานและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ รวมถึง 
ผลกัดันนโยบายในการใช้คล่ืนความถีร่่วมกนัในย่านความถ่ี
ต่างๆ ดังนี้

 ๕.๑  การประชมุเตรยีมการคณะกรรมการร่วม 
ทางเทคนคิฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจดัสรรความถี่ 
คลื่นวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - เมียนมา ครั้งท่ี ๒  
(JTC-2) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้บรรลุข ้อตกลง 
ที่ส�าคัญในประเด็นการก�าหนดค่า Coordination  
Parameters ส�าหรับการประสานงานกิจการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในย่าน 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz  
รวมทั้งย่านความถี่ 2300 MHz

 ๕.๒  การประชมุเตรยีมการคณะกรรมการร่วม 
ทางเทคนคิฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจดัสรรความถี่ 
คลื่นวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 8  
(JTC-8) ระหว่างวันที่ ๒8 - 3๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพชูา โดยทีป่ระชมุได้บรรลุ 
ข้อตกลงทีส่�าคญัในประเดน็การก�าหนดค่า Coordination 
Parameters ส�าหรับการประสานงานกิจการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในย่าน 900 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz 
และประเทศไทยยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ 
ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz เพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับการใช้งานส�าหรับ IMT (ระบบ TDD) 
ในอนาคต

 ๕.3  การประชมุเตรยีมการคณะกรรมการร่วม 
ทางเทคนคิฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจดัสรรความถี่
คลื่นวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 3๔ 
(JTC-34) ระหว่างวันท่ี ๑8 - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้บรรลุ 
ข้อตกลงท่ีส�าคัญในประเด็นการแก้ไขปัญหาการรบกวน
การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz และประเทศไทย
ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้คลื่นความถี ่
ย่าน 700 MHz และ 2600 MHz เพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับการใช้งานส�าหรับ IMT ในอนาคต

 ๕.๔  การประชมุเตรยีมการคณะกรรมการร่วม 
ทางเทคนคิฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจดัสรรความถี่ 
คลื่นวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๐  
(JTC-10) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑8 ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ นครเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
โดยที่ประชุมบรรลุข้อตกลงท่ีส�าคัญโดยได้ข้อยุติของ 
การปรบัระดับความแรงสญัญาณบรเิวณ จงัหวัดมุกดาหาร  
ประเทศไทย - แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว จังหวัด 
นครพนม ประเทศไทย - แขวงค�าม่วน สปป. ลาว และ  
จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย - แขวงบอลิค�าไซ สปป. ลาว 
และประเทศไทยยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผน 
การใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ 2600 MHz เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้งานส�าหรับ IMT 
ในอนาคต
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ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ด�าเนินนโยบายด้านการ
ก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ส�าคัญ  
และเป็นการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการด�าเนินงาน 
ที่วางไว้ สรุปได้ดังนี้

๑.	 การขับเคลื่อนให้เกิด	5G 
	 ๑.๑	ได้จัดท�าแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี 

ส�าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากลของประเทศไทย	 
ระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๒	-	๒๕๖๖) เพือ่เป็นแผนทีน่�าทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ ส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น เทคโนโลยี 5G 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศไทย โดยแผนดังกล่าวก�าหนด 
กรอบเวลาเบือ้งต้น (Preliminary timeframe) ส�าหรับ 
การจดัสรรคลืน่ความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นที ่
สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) เช่น ย่านความถี่  
700 MHz 1500 MHz 1800 MHz 2600 MHz  
3400 - 3700 MHz 26 GHz และ 28 GHz ท้ังนีไ้ด้เผยแพร่ 
ให้สาธารณะทราบทางเว็บไซต์ส�านักงาน กสทช. แล้ว

แผนภาพแสดงกรอบเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่เบื้องต้น (Preliminary Timeframe)

WRC 2019 FR1 < 6 GHz = 680 MHz FR2 > 6 GHz = 5250 MHz WRC 2023

Standard
ITU

3GPP
Release 15: 5G Start for
Enhanced MBB (eMBB)

Release 16: Support Ultra Reliability and Low Latency Service
(eMBB + uRLLC)

Release 17: A Platform Servicing All Industry
(eMBB + uRLLC + mMTC)

Frequency bands for
mobile communication

700 MHz

1500 MHz

1800 MHz

2600 MHz

3400 - 3700 MHz

26 GHz

28 GHz

5G
DEPLOYMENT

FDD

2x35 MHz FDD

TDD190 MHz

TDD300 MHz

TDD2750 MHz

TDD2500 MHz

5G Trials (Regulatory Sandbox)

5G   Testbed with 4 universities (CU, CMU, PSU & KKU)

5G   Interference monitoring

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2562 2563 2564 2565 2566

FDD

 การจัดทำาหลักเกณฑ์การอนุญาตและแผนความถี่
 การเรียกคืนคลื่นความถี่
 การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่
 การเตรียมความพร้อม Satellite Relocation & Implementation Phase

Proposals IMT 2020 IMT 2020 Specifications

5G Deployment and Commercialization

2x15 MHz

90 MHz
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	 ๑.๒		ได้ออกประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการ 
โทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล	ย่าน	700 MHz 1800 MHz  
2600	MHz	และ	26	GHz เพื่อเตรียมการประมูล 
คลื่นความถี่หลายย่านพร้อมๆ กัน เช่น คลื่นความถี ่
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ภายใน 
ไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ
และเลือกย่านความถ่ีที่ เหมาะสมกับรูปแบบบริการ 
4G และ 5G อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมของประเทศให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้อง 
กบัโลกเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ตลอดจน 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ 

	 ๑.๓		การเตรียมความพร้อมในการน�าเข้า
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์	และการใช้งานส�าหรับ
เทคโนโลยี	5G	กสทช. จึงได้จัดท�าร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 (5G) จ�านวน  
๒ ฉบับ ดังนี้

   (๑) ร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส�าหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

   (๒)  ร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส�าหรับ 
เครือ่งวิทยคุมนาคมสถานฐีานกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ี 
สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020

	 ๑.๔		การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ	5G โดย
เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กสทช. ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์
ทดลองทดสอบ 5G ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และในปี ๒๕๖๒ เพื่อต่อยอดการด�าเนินการในการขยาย 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จึงได้จัดท�าบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ชัน้น�าของประเทศเพิ่มเตมิอกี 3 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน 
ที่เข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู ่เทคโนโลยี 5G ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือ 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ทางวิชาการ 
กับสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อมและความก้าวหน้า
ทางบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือนี้ 
จะมีการจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 5G (ศูนย์ทดสอบ) ใน
มหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่งดังกล่าว โดยจะมีการศึกษา 
ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ 
รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G อาทิ อุปกรณ์ 
เช่ือมต่อ Internet of Things (IoT) ระบบการจัดเก็บ 
และวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS)  
ระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) รวมท้ังจะมี
การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู ้ ประสบการณ์  
และข ้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝ ึกอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลย ี5G ระหว่างบคุลากรของท้ังสองหน่วยงาน 
โดยในปี ๒๕๖๒ มีผลการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือ
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   (๑)  ได้เปิดศนูย์ 5G AI / IoT Innovation  
Center ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๔  
กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๒ เ พ่ือสนับสนุนให ้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืน และตั้งแต่
วันท่ี ๑9 สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ร ่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 
5G ในจุฬาลงกรณ์ โดยมีโครงการทดลองทดสอบภายใต้
โครงการดังกล่าว จ�านวน ๑๕ โครงการย่อย อาทิ โครงการ
จัดต้ังและบริหารงานศูนย์ทดสอบ 5G โครงการส่งข้อมูล
ภาพการตรวจโรคตาทางไกลผ่านระบบสือ่สารแบบไร้สาย
เพื่อการผ่าตัด โครงการพัฒนาระบบสื่อสารและส่งถ่าย
ข้อมลูการตรวจวัดคณุภาพอากาศในโรงพยาบาล โครงการ
การพัฒนาและควบคุมหุ่นยนต์บริการผ่านโครงข่าย 5G 
โครงการติดต้ังระบบควบคุมไฟถนนอัจฉริยะ โครงการ 
พัฒนาต้นแบบยานยนต์อัตโนมัติ ส�าหรับรถแบ่งปัน 
กันใช้ และโครงการติดตั้งและทดสอบระบบการใช้งาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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เสาไฟยคุหน้าบนเทคโนโลยี 5G เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
(กทปส.) 

   (๒)  ส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อยู่ระหว่างจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นข้อเสนอขอรับ
ทุน กทปส. ในปี ๒๕๖3 ต่อไป 

	 ๑.๕		การทดลองทดสอบ	5G 
   (๑) ได้ออกประกาศ   กสทช.  เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 

การอนุญาตให ้ ใช ้คลื่นความถี่ เพื่อการพัฒนาและ 
ทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก�ากับดูแลเป็นการเฉพาะ  
(Regulatory Sandbox) ซึง่ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ 
ทดสอบ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางโทรคมนาคม 
ซึง่มกีารใช้งานในลกัษณะเป็นการชัว่คราว จนกว่าอปุกรณ์
จะพร้อมเข้าสู่ข้ันตอนการผลิตเพื่อใช้งานในวงกว้างหรือ
การใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้มีพื้นที่เฉพาะส�าหรับทดสอบและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการสือ่สาร โทรคมนาคม กระจายเสยีงและ
โทรทศัน์ เป็นการชัว่คราว ซ่ึงมีการผ่อนปรนความเข้มงวด
ของกฎระเบยีบ และลดขัน้ตอนการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน 
ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถควบคุม และติดตาม 
การใช้คลื่นความถ่ีได้ก่อนเทคโนโลยีดังกล่าวจะพร้อม 

ต่อการผลติ การใช้งานเชิงพาณชิย์ในวงกว้าง พร้อมต่อการ 
เข้าสูก่ระบวนการก�ากบัดูแลท่ีบงัคับใช้เป็นการท่ัวไปต่อไป 
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย

     ผู ้ประสานงานพื้นท่ีก�ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ (ผูป้ระสานงาน Sandbox) ได้แก่ หน่วยงาน 
ที่ประสงค์จะให้มีการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ Sandbox เพื่อ 
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม โดยหน่วยงานดังกล่าว
ต้องมีสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีเสนอให้เป็นพื้นที่ 
Sandbox ทั้งนี้ ผู้ประสานงาน Sandbox มีหน้าที่ในการ 
ประสานงานระหว่างผู ้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ในพื้นท่ีท่ีขอให้เป็น Sandbox พร้อมท้ังแก้ไขปัญหา 
หากเกดิการรบกวนเบื้องต้น 

     ผู้พัฒนาและทดสอบนวัตกรรม 
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ที่ประสงค์ใช ้คลื่นความถี่ เพื่อพัฒนา 
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox โดยได้รับ 
การก�ากับดูแลแบบผ ่อนปรน ซึ่ งมี เ งื่ อนไขตามที ่
ผู ้ประสานงาน Sandbox ได้รับความเห็นชอบจาก  
กสทช. ส�าหรับพื้นที่ Sandbox นั้น

     กสทช. เป็นผู ้มีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการก�ากับดูแลและการใช้คลื่นความถี่
ภายในพื้นท่ี Sandbox และส�านักงาน กสทช. เป็นผู้มี 
หน้าที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาและทดสอบเข้าใช้คลื่นความถ่ี
เพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ Sandbox  
รวมถงึก�ากบัดูแลให้เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบั
พื้นที่ Sandbox นั้น

55รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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   (๒)  การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G
    ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G แก่ผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม จ�านวน 8 ใบอนุญาต ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่	๑	: การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G

ล�าดับ
ที่

บริษัท
เลขที่ใบอนุญาต	
(วันที่หมดอายุ)

สถานที่ ช่วงคลื่นความถี่

๑ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/001
๒9 ตุลาคม ๒๕๖๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26.5 - 27.5 GHz

๒ บริษัท ทรูมูฟ เอช  
ยนูเิวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน  

จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/002
๒9 ตุลาคม ๒๕๖๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24.25 - 27.5 GHz

26.5 - 29.5 GHz

3.3 - 3.8 GHz

3 บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน)

FREQ/TRIAL/62/003
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24.25 - 27.5 GHz

26.5 - 29.5 GHz

3.3 - 3.8 GHz

๔ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/004
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.4 - 3.7 GHz
(ทดสอบ 5G)

มหาวิทยาลัยชินวัตร 3.4 - 4.2 GHz
(ทดสอบรบกวนดาวเทียม)

๕ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/005
๑7 มกราคม ๒๕๖3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24.25 - 27.5 GHz

26.5 - 29.5 GHz

3.3 - 3.8 GHz

๖ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/006
๑๔ มกราคม ๒๕๖3

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

26.5 - 27.5 GHz

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.4 - 3.8 GHz

๒๖.๕ – ๒9.๕ GHz

3.3 – 3.8 GHz

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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ล�าดับ
ที่

บริษัท
เลขที่ใบอนุญาต	
(วันที่หมดอายุ)

สถานที่ ช่วงคลื่นความถี่

7 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/007
3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3

  Technical Training Center 
Optic Repeater

  ESV TOWER
  SHINAWATRA TOWER 2 

(MACRO)
  ส�านกังานใหญ่ภาคตะวนัออก 
  (อาคารชุมสาย ๒ ชั้น)
  AIS Contact Center-

Development & 
Training Arena Nakhon 
Ratchasima

723 - 733 MHz 
คู่กับ 778 - 788 MHz

2500 - 2690 MHz

25 - 26 GHz

27.5 - 28.5 GHz

8 บริษัท ทรูมูฟ เอช 
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

จ�ากัด

FREQ/TRIAL/62/008
7 เมษายน ๒๕๖3

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บรเิวณโครงการพฒันาระเบยีง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)

  อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค 
วิสดอม ๑๐๑

  พื้นที่บริเวณสยามสแควร์
  ห้างสรรพสินค้า ไอคอน สยาม
  ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์
  เกาะพะงัน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24.25 - 27.5 GHz

26.5 - 29.5 GHz

2496 - 2690 MHz

703 - 713 MHz 
คู่กับ 758 - 768 MHz

๒.	 การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน	700 MHz
 สบืเนือ่งจากค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 

แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกจิการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวนัที่ 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน กสทช.  
พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz ในช่วง  
694 - 790 MHz จากผูร้บัใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีเ่พ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทัลอืน่นอกจาก 
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ประสงค์จะคืนใบอนุญาต  
และให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ี 

ที่มีการเรียกคืนส�าหรับใช ้ ในกิจการโทรคมนาคม  
โดยพจิารณาจดัสรรคลืน่ความถีใ่ห้แก่ผูร้บัใบอนญุาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่ย่าน 890 - 915 MHz/935 - 960 MHz ก่อน  
รวมท้ัง ก�าหนดให้ในกรณีท่ีผู ้รับใบอนุญาตดังกล่าว 
ขอรับใบอนุญาตให้ใช ้คลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz  
จะได้รับการขยายการช�าระเงินประมูลคลื่นความถ่ี 
ย่าน 900 MHz จากเดิม ๔ งวด ออกไปเป็น ๑๐ งวด ทั้งนี้  
ส�านักงาน กสทช. ได ้ด�าเนินการตามค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี ๔/๒๕๖๒ ดังกล่าว โดยจัด 
ให้มกีารจดัสรรชดุคลืน่ความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคม  
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ย่าน 700 MHz เม่ือวันท่ี ๑9 มิถุนายน ๒๕๖๒ ส�าหรับ
ผลการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น มีการ
จัดสรรชุดคลื่นความถี่ 3 ชุด ราคาของการอนุญาตให้ใช้ 
คลืน่ความถ่ีรวม ๕๒,7๕๒ ล้านบาท เมือ่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
แล้วเป็นจ�านวน ๕๖,๔๔๔.๖๔ ล้านบาท โดยมีผู ้ขอรับ 
ใบอนุญาตท่ีมีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ทั้งนี้มีระยะเวลาเริ่มต้นการอนุญาตในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖3 หรือจนกว่า กสทช. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น ดังนี้

 (๑) บริษัท  ทรู มูฟ  เอช  ยูนิ เวอร ์ แซล  
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

  ชุดคลื่นความถี่ที่ มีสิทธิได ้รับจัดสรร 
ชดุที ่๑ รวม 2 x 10 MHz ช่วงความถ่ีวทิย ุ703 - 713 MHz  
คู ่กับ 758 - 768 MHz ราคาของการอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่ ๑7,๕8๔ ล้านบาท 

 (๒)  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด
  ชุดคลื่นความถี่ที่ มีสิทธิได ้รับจัดสรร 

ชดุที ่๒ รวม 2 x 10 MHz ช่วงความถีวิ่ทย ุ713 - 723 MHz  
คู ่กับ 768 - 778 MHz ราคาของการอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่ ๑7,๕8๔ ล้านบาท 

 (3) บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั
  ชุดคลื่นความถี่ที่ มีสิทธิได ้รับจัดสรร 

ชดุที ่3 รวม 2 x 10 MHz ช่วงความถ่ีวทิย ุ723 - 733 MHz  
คู ่กับ 778 - 788 MHz ราคาของการอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่ ๑7,๕8๔ ล้านบาท

๓.	 การจดัระเบยีบสายสือ่สารและน�าสายสือ่สาร
ลงดิน

 นับแต่ปี ๒๕๕9 เป็นต้นมา กสทช. ได้ม ี
นโยบายหลักในเรือ่งการน�าสายสื่อสารลงดนิที่สอดรบักบั
นโยบายเปลี่ยนสายอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของ
รัฐบาล เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที ่
รกรงุรงัในกรุงเทพมหานครให้มคีวามเป็นระเบยีบ ด้วยการ 
น�าสายสือ่สารลงใต้ดิน ซึง่จะช่วยสร้างทัศนยีภาพท่ีสวยงาม  
เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งได ้
ด�าเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้สนับสนุนและประสานการท�างาน
กับผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้น�าสายสื่อสาร 
ทั้งหมดลงใต้ดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี 
เส้นทางที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

	 ๓.๑	เส ้ นทางน� าสายสื่ อสารลงใต ้ ดิ น 
เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค	เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	ระยะทาง	๔.๕๘	กิโลเมตร

 ถนนอัษฎางค์ 
 (ตัง้แต่ถนนราชด�าเนนิกลาง - ถนนบ�ารงุเมอืง)

 ถนนบ�ารงุเมอืง 
 (ตัง้แต่สีแ่ยกช้างโรงส ี- แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

 ถนนเฟื่องนคร 
 (ตัง้แต่แยกสีก่ัก๊เสาชงิช้า - แยกส่ีกัก๊พระยาศร)ี

 ถนนเจริญกรุง 
 (ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี - แยกท้ายวัง)

 ถนนราชินี 
 (ตั้งแต่ถนนราชด�าเนินกลาง - สี่แยกช้างโรงสี)

 ถนนตะนาว 
 (ตัง้แต่ถนนราชด�าเนนิกลาง - วงเวียนถนนตะนาว)

 ถนนพระสเุมรุ 
 (ตัง้แต่ถนนสบิสามห้าง - ถนนราชด�าเนินกลาง)

 ถนนบวรนิเวศน์ 
 (ตั้งแต่วงเวียนถนนตะนาว - ถนนพระสุเมรุ)

สรุปผลการจัดสรรคลื่นความถี่ 

700 MHz12:
05

ชุดคลื่นความถี่ ช่วงความถี่วิทยุ ราคา (ล้านบาท)

ชุดที่ 1

ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๓

703 - 713 MHz  
คู่กับ 758 - 768 MHz

713 - 723 MHz  
คู่กับ 768 - 778 MHz

723 - 733 MHz  
คู่กับ 778 - 788 MHz

17,584

17,584

17,584

ราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รวม ๕๒,7๕๒ ล้านบาท  

เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจ�านวน ๕๖,๔๔๔.๖๔ ล้านบาท  
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 ถนนราชบพิตร 
 (ตั้งแต่ถนนเฟื่องนคร - ถนนอัษฎางค์)

 ถนนอษัฎางค์ 
 (ตัง้แต่สีแ่ยกช้างโรงส ี- สี่แยกสะพานมอญ)

 ถนนราชินี 
 (ตั้งแต่สี่แยกช้างโรงสี - สี่แยกสะพานมอญ)

	 ๓.๒	การน�าสายสื่อสารลงใต้ดินพ้ืนที่เขต 
การไฟฟ้านครหลวง

 ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท - คลองแสนแสบ 
 ถนนสาธุประดิษฐ์ 

 (ตั้งแต่ถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร -  

ซอยสาธุประดิษฐ์ ๑๒) 
 ซอยสว่างอารมณ์ 

 (ซอยสาธปุระดษิฐ์ ๑9 ตัง้แต่ถนนสาธุประดษิฐ์ -  

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์) 
 ถนนหน้าพระธาตุ 

 (ตั้งแต่ถนนหน้าพระลาน - หน้าทางเข ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ถนนเพชรบุรี 
 (ตั้งแต่แยกยมราช - แยกอุรุพงษ์) 

 ถนนนครสวรรค์ 
 (ตั้งแต่แยกนางเลิ้ง - คลองผดุงกรุงเกษม) 

 ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ถนน
ศรีสมาน 

พะเยา
ถนนชายกว๊านพะเยา

สี่แยกประตูเหล็ก ถนนประตูกลอง

๑.๒ กม.

ชลบุรี
ถนนพัทยาเหนือ

๒ กม.

นครพนม
ถนนนิตโย
แยกบ้านน้อยหนองเค็ม
สามแยกประติมากรรม

หอนาฬิกา
ถนนสุนทรวิจิตร

๐.9 กม.

๑.๖ กม.

	 ๓.๓	การน� าสายสื่ อสารลงใต ้ดิน พ้ืนที่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 จังหวัดพะเยา บริเวณถนนชาน กว๊าน
พะเยา

 จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณถนน
ตลาดแม่กลอง ช่วงแยกวัดเพชร -  
ทวีกิจจนถึงธนชาติ

 จังหวัดล�าปาง แยกหอนาฬิกา -  
ที่ว่าการอ�าเภอเมืองล�าปาง

 จังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร 
 (หอนาฬิกา - จวนผูว่้าราชการหลงัใหม่)

 จังหวัดนครพนม ถนนนิตโย 
 (แยกบ้านน้อยหนองเคม็ - สามแยกประติมากรรม)

กฟภ.

บริเวณด้านหน้าส�านักงาน กฟภ. ส�านักงานใหญ่  
๐.๑๕๒ กม.

โครงการถนนพระจันทร ์
๑.๓๑ กม.

ถนนวิทย ุ
๒.๐๒ กม.

ถนนศรีสมาน
ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๐.๑๕๖ กม.

โครงการจิตลดา
 - ถนนเพชรบุรี ๐.๖ กม.
 - ถนนนครสวรรค ์๐.๓ กม.

ระยะทางรวม ๐.9 กม.

ถนนนานา 
๐.๖๒ กม.

ถนนลูกหลวง 
๐.๓๕ กม.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร
๐.๔๐7 กม.

บริเวณท่าน�้านนทบุรีเทศบาลนนทบุรี
๐.๖๒ กม.

โครงการนนทรี
 - ถนนสาธุประดิษฐ์ ๐.8๖ กม.
 - ซอยสาธุประดิษฐ์ ๐.99 กม.

ระยะทางรวม ๑.8๕ กม.

โครงการน�าสายลงดิน
เลียบพระนคร 
๓.7๓ กม.

กฟน.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณปากคลองตลาดถนนจักรเพชร 
๐.๓๕ กม.

สมุทรสงคราม
ถนนตลาดแม่กลอง
แยกวัดเพชร
ทวีกิจจนถึงธนชาติ

๑.๓ กม.

ยะลา
สี่แยก

โรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา
สามแยก

ตลาดรถไฟ
๒.๕ กม.

ล�าปาง
แยกหอนาฬิกา
ที่ว่าการอ�าเภอ
เมืองล�าปาง

๑.๕ กม.

แผนการ
น�าสายสีื่อสารลงดิน 
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
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สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ  
รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ เส้นทาง ระยะทาง ๒7๕.๑๒8 กิโลเมตร 
แบ่งเป็นเส้นทางในกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒๔ เส้นทาง  
ระยะทาง ๒7.๒๑ กิโลเมตร ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างส�านักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง  
กรงุเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูป้ระกอบ 
กจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ ในการจัดระเบยีบ 
สายสื่อสาร เส ้นทางส�าคัญๆ ที่ได ้ด�าเนินการ อาทิ  
เส้นทางถนนพระราม ๕ เส้นทางกรุงเกษม เส้นทาง 
ถนนพระรามเก้าถึงแยกผังเมือง บริเวณแยกดินแดง 
ตั้งแต่แยกวิภาวดีถึงแยกโบสถ์แม่พระฟาติมา เป็นต้น  
และเส้นทางใน ๔ ภาคทั่วประเทศ จ�านวน 8๒ เส้นทาง 
ระยะทาง ๒๔7.9๑8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างส�านักงาน กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบ่งเป็น ภาคเหนือ
จ�านวน ๒๒ เส้นทาง ระยะทาง ๔9.๑89 กิโลเมตร  
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือจ� านวน ๒8 เส ้นทาง  
ระยะทาง 7๐.8๖๔ กโิลเมตร ภาคกลางจ�านวน ๑๑ เส้นทาง 
ระยะทาง ๔๖.๑7 กโิลเมตร และภาคใต้จ�านวน ๒๑ เส้นทาง  
ระยะทาง 8๑.๖9๕ กิโลเมตร 

และในปี ๒๕๖3 ส�านักงาน กสทช. จะด�าเนินการ
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อด�าเนินการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารใน 8 เส้นทาง ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล ระยะทางรวม 37.7 กิโลเมตร พร้อมท้ังการ 
ด�าเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารเพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน ์ และพัฒนาถนน 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 ถนน ได้แก่  
(๑) ถนนนราธวิาสราชนครินทร์  (๒) ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม  
(3) ถนนรชัดาภเิษก และในพืน้ทีส่่วนภมูภิาค ส�านกังาน กสทช.  
จะให้การสนับสนุน กฟภ. ในการด�าเนินการฯ โดยจะ
ประสานงานและก�าชับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ทุกรายด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้  
ขณะด�าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร หากพบว่ามี 
เส้นทางใดท่ีอยู่นอกแผนการด�าเนินงานมีความสุ่มเสี่ยง 
ท่ีจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน 
ส�านักงาน กสทช. จะเร่งน�าเส้นทางดังกล่าวบรรจุลง 
ในแผนเพื่อด�าเนินการให ้ เกิดความเรียบร ้อยและ 
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

ปี ๒๕๖๓
เร่ิมเส้นทางแรก

พหลโยธิน ซอย 7 (ซอยอารีย์) ๑ กม.
กทม. และปริมณฑล

8 เส้นทาง ๓7.7 กม.
ภูมิภาค สนับสนุน กฟภ. 7๔ จังหวัด

รวมกว่า ๔,๐๐๐ กม.

ปี ๒๕๖๒
เสร็จสิ้นทั่วประเทศ

๑๐๖ เส้นทาง
รวม ๒7๕.๑๒8 กม.

“มุ่งสู่ มหานครแห่งอาเซียน”

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒60



๔.	 การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่เป็นเลขหมายสวย

 กสทช. มีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข ้าถึง เลขหมายโทรศัพท ์ เคลื่อนที่ที่ เป ็น 
เลขหมายสวยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซ่ึงได้จัดการ 
ประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย  
นับแต่ปี ๒๕๕9 เป็นต้นมา โดยรายได้จากการประมูล 
ดังกล่าวได้น�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วจ�านวนกว่า 
๒๖8 ล้านบาท และในปี ๒๕๖๒  กสทช. ได้จัดให้มกีารประมลู 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย จ�านวน  
๒  คร้ัง เงินทีไ่ด้จากการประมลูรวมทัง้สิน้ ๔8,878,๑8๖ 
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยรายได้จากการประมูล 
ดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ต่อไป ดังนี้

 (๑) การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ทีเ่ป็นเลขหมายสวย ครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๖ มกราคม  
๒๕๖๒ จ�านวน 999 เลขหมาย โดยมีเลขหมายสวย 
ที่ประมูลไปจ�านวน ๑98 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จาก
การประมลูรวม ๒9,๒38,9๑๐ บาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่)

 (๒) การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 3 - ๔  
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นการจัดประมูลจากการน�า 
เลขหมายสวยในการจัดประมูลครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ ทีย่งัไม่ได้ 
ออกประมลูมาด�าเนินการประมูลต่อ จ�านวน ๖87 เลขหมาย  
โดยมีเลขหมายสวยที่ประมูลไปจ�านวน ๑๕๔ เลขหมาย 
คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม ๑9,๖39,๒7๖ บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

๕.		การพฒันาระบบการพสิจูน์และยนืยันตวัตน
ด้วยรูปแบบบัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่	(“แทนบัตร”)	

 กสทช. มนีโยบายส่งเสรมิการก�าหนดมาตรฐาน
และกระบวนการในการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล
ด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการ 
ลงทะเบียนผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด ้วยระบบ 
อัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมทั้งเพ่ิม
ช่องทางและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้ธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ  
ทัง้ภาครัฐและเอกชนได้อย่างปลอดภยัและเป็นการคุม้ครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล อันจะเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล 
ในเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีอีกด้วย ดังนั้น ส�านักงาน กสทช. 
จึงริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ด้วยรูปแบบบัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”)

 โดย เ ม่ือวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๒  
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (เอไอเอส)  
และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนา
ระบบการพิสูจน ์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตร 
ประจ�าตวัอเิลก็ทรอนกิส์บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หรอืทีเ่รยีก
ในชื่อ “แทนบัตร” (ระยะทดสอบ) ซึ่งจะมีการทดลอง
และพัฒนาบริการที่น่าสนใจให้กับประชาชนออกมา 
เป็นระยะๆ 

 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การ 
ให้บริการในรูปแบบดิจิทัลใหม่ๆ ให้กับประชาชนในการ 
ท�าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ โดยในช่วงระยะทดสอบจะ
เปิดให้บริการใน ๒ รูปแบบ คือ

 ลกูค้าเอไอเอสใช้ “แทนบตัร” ซึง่เป็นการ
ผูกเบอร์โทรศัพท์ท่ีลูกค้าเข้ามาเปิดบัญชี
เงินฝากที่สาขา โดยจะช่วยลดขั้นตอน
การกรอกเอกสารและช่วยยืนยันความ
เป็นเจ้าของในเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า

 ลูกค้าเอไอเอสใช้ “แทนบัตร” ในการ 
เข้าร่วมโครงการ CSR ของธนาคารกรุงเทพ  
เช่น การ Booking ได้อย่างสะดวกรวดเรว็

 ส�าหรับแผนการด�าเนินการในอนาคต กสทช.
จะหารือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ธนาคาร และ 
หน่วยงานภาครัฐอื่นท่ีมีความสนใจในการพัฒนาบริการ 
ให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างท่ัวถึงและมีการให้บริการ 
ที่หลากหลายเพิ่มเติม

61รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๖.	 การคุม้ครองผู้บรโิภคในกิจการโทรคมนาคม
 กสทช. ได้ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

ในกิจการโทรคมนาคมมาโดยตลอด โดยในปี ๒๕๖๒ ได้
ก�าหนดนโยบายส�าคัญในการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงสิทธ ิ
ของผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม รวมทัง้การด�าเนนิการ 
หารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบายและเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวตักรรม ตลอดจนการพฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐานที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีการ
ด�าเนินการส�าคัญ ดังนี้

	 ๖.๑	การเสริมสร้างความตระหนักรู ้ของ
ผู้บริโภค	และพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดความ 
เข้มแข็ง	โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

  (๑) การให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์
เคล่ือนที่ต่อสุขภาพในส่วนภูมิภาค โดยมีคณะวิทยากร 
จากผู้แทนส�านักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมผู้ีเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคม ผู้น�าชุมชน สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป

  (๒) การให้ความรู ้เรื่องสิทธิผู ้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมและตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีตามกฎหมาย  
และเท่าทันต่อบริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูน้�าชุมชนต่างๆ หน่วยงาน 
คุ้มครองผูบ้รโิภค สือ่มวลชนในพืน้ทีแ่ละประชาชนผูส้นใจ  
โดยสามารถน�าความรู ้ที่ได้รับไปดูแลปกป้องสิทธิของ
ตนเอง และเผยแพร่ต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้เกิด 
การใช้สิทธิของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  (3) การสร้างความตระหนักรู ้ให ้แก่
เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้เกี่ยวกับสิทธิผู ้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคมในระดับมัธยมศึกษา เพือ่เสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจ รวมท้ังมบีทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านสทิธขิองผูบ้รโิภคในการใช้บรกิารโทรคมนาคมเบื้องต้น 
และน�าไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลาย 

  (๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธ ิ
ผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม 77 จงัหวดั ทัง้ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 

  (๕) การสร้างเสริมศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาชนระดับอ�าเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน 
ประเดน็ใหม่ๆ ท่ีเกีย่วกบัการใช้บรกิารโทรคมนาคม รวมถึง 
การสร้างความร่วมมือกับผู้น�าเครือข่ายภาคประชาชน
ให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อ 
จะน�าความรูท่ี้ได้รบัในการจัดกจิกรรมในครัง้นี ้ไปเผยแพร่ 
ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  (๖) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
นิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคและการใช้บริการ
โทรคมนาคมท่ีถูกต้องให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่ต่อยัง
คนใกล้ชิดและภายในสถาบนัการศกึษาของตนเองต่อไปได้ 

 ๖.๒		ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค	ผ่านการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยนับแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ได้
เปิดให้ใช้งานแอปพลิเคชัน ได้แก่

  (๑) แอปพลิเคชันพฤติมาตร เพื่อช่วย 
ให้ผู ้บริโภคเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ของ 
ตนเอง โดยสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานได้ตลอดเวลา  
และพิจารณาปรับแพ็คเกจหรือโปรโมชันโทรศัพท ์
ในอนาคตให้เหมาะกับการใช้งานของตนเองได้สามารถ 
ใช้งานง่าย ไม่ยุง่ยาก และไม่ซับซ้อน โดยหน้าจอหลกัจะแสดง 
ข้อมูลประจ�าวันใน 3 ส่วน ได้แก่ ปริมาณการใช้บริการ  
การโทร SMS/MMS ปริมาณการใช้บริการ Upload /  
Download และปรมิาณการใช้งานกลุม่แอปพลเิคชนัวันนี้  
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และในรอบ 7 วันที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดง ๕ อันดับ  
แอปพลิเคชันที่มีการใช้งานสูงสุดประจ�าวัน นอกจากนี้  
ยั งมี  Feature การใช ้งานอื่นๆ อาทิ  ข ้อมูลของ
เครือข่ายต่างๆ กิจกรรมและเรื่องราวที่ผู ้ใช ้งานให ้
ความส�าคญัหรอืสนใจ ตลอดจนแอปพลเิคชนัแนะน�าอ่ืนๆ  
อีกด้วย โดยฐานข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันดังกล่าว
ทั้งหมด จะถูกจัดเก็บเพื่อน�ามาวิเคราะห์และประมวลผล 
ในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณและความถี่ของการใช้งาน 
ในภาพรวมเท่านั้น และมีความปลอดภัย โดยจะไม่มีการ 
เก็บข้อมูลส่วนตัวจากข้อความ (SMS) หรือบทสนทนา 
ในแอปพลิเคชันใดๆ ทั้งสิ้น 

  (๒) แอปพลิเคชันกันกวน เพ่ือช่วย
คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
กรณีมีเบอร์โทรศัพท์ที่ โทรเข ้ามารบกวนก่อให้เกิด 
ความร�าคาญ เช่น การกลัน่แกล้ง การขายตรง การขายประกัน  
และการติดตามทวงหนี้ โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถ 
รายงานเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามารบกวนก่อให้เกิด 
ความร�าคาญมายังส�านักงาน กสทช. ผ่านระบบ และ 
จะมีการปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวภายหลังจาก 
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ โดยแบ่งระบบการจดัการ 
ออกเป็นส่วน ๒ ส่วน ได้แก่ บัญชีสีขาว (Whitelist)  
ซึ่งแบ่งออกเป็น Whitelist ที่สามารถปิดก้ันได้ เช่น  
การขายทีไ่ม่พงึประสงค์ การขายประกนั ขายสนิเชือ่ และ
ขายตรง ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเข้าระบบแอปพลิเคชัน 
กันกวน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเลขหมายท่ีมีการ 
โทรเข้า และเลือกรับสายได้ และ Whitelist ที่ไม่สามารถ
ปิดกั้นได้ แต่สามารถโทรได้ในช่วงเวลาวันจันทร์ - วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ - ๑7.๐๐ น. เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน 
แก่ประชาชน เช่น การตดิตามทวงหนี ้ทวงถามการช�าระเงนิ 
จากผูป้ระกอบการด้านการสือ่สาร หรอืจากสถาบันการเงนิ  
และส่วนที่ ๒ บัญชีสีด�า (Blacklist) ส�าหรับเบอร์ที่สร้าง
การรบกวนเกินเวลาที่ก�าหนด โดยส�านักงาน กสทช.  
จะท�าการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่รบกวน ส่งไปให ้
ผูป้ระกอบการด้านโทรคมนาคมทกุค่าย ส�าหรบับทลงโทษ 
จะมกีารตกัเตอืน ปิดกัน้เบอร์เป็นเวลา 3 เดอืน และยกเลกิ
เบอร์ในที่สุด

  (3) แอปพลิเคชัน	netCheck เพื่อ
ช่วยให้ผู ้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสามารถตรวจสอบ
คุณภาพสัญญาณและการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านการ
ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นข้อมูล
ส�าคัญส�าหรับกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แก่
ส�านักงาน กสทช. ได้โดยตรงในลักษณะ RealTime

  (๔) แอปพลิเคชัน	๒	แชะอัตลักษณ์	 
เป็นแอปพลเิคชนัทีใ่ช้ส�าหรบัการตรวจสอบตวัตนของผูซ้ือ้
ซมิการ์ดด้วยการตรวจสอบอตัลกัษณ์และการลงทะเบียน
ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่เพือ่ปกป้องผูใ้ช้งานโทรศพัท์ 
เคลื่อนท่ีให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการ 
ปลอมแปลงการลงทะเบยีน โดยมกีารตรวจสอบอตัลกัษณ์ 
ของผู้ซื้อซิมการ์ดก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน

  (๕) แอปพลเิคชนั	๓	ชัน้ เป็นแอปพลิเคชนั 
ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนท่ีท่ีลงทะเบียนในช่ือของตนจากฐานข้อมูลของ 
ทุกค่าย แจ้งเบอร์แปลกปลอมที่ลงทะเบียนในชื่อตน  
หรือเบอร์ของตนที่ขาดหายไปจากการตรวจสอบ และ 
ล็อคการเปิดเบอร์ใหม่ เพื่อป้องกันผู้อื่นน�าบัตรประชาชน
ของตนไปแอบอ้างเปิดเบอร์ใหม่

  (๖) แอปพลิเคชัน	Netcare เพื่อให ้
ผู้ปกครองน�าไปใช้ในการดูแลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
ของเด็ก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการเสพติดการใช ้
อนิเทอร์เนต็ การใช้งานในทางท่ีไม่ถกูต้องหรือรู้เท่าไม่ถงึการณ์ 
ของลูก เพิ่มเวลาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ ์ใน 
"ครอบครวั" สถาบนัท่ีส�าคญัของสงัคม โดยมฟัีงก์ชันต่างๆ 
ได้แก่ ฟังก์ชันก�าหนดระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งสามารถ
ตั้งจ�านวนช่ัวโมงท่ีต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น  
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ใช้ได้ ๒ ช่ัวโมงต่อวัน วันหยุดหรือ 
วนัเสาร์อาทติย์ ใช้ได้ 3 ชัว่โมงต่อวนั ฟังก์ชนัก�าหนดช่วงเวลา 
การใช้งาน ซึง่สามารถระบชุ่วงเวลาท่ีให้ใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้  
เช่น ระหว่าง ๑ ทุ่มถึง ๒ ทุ่ม ฟังก์ชันพักการใช้งาน 
บางแอปพลิเคชัน เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ 
หรอืกเูกลิเพือ่ใช้ค้นหาข้อมลูได้ และฟังก์ชันพกัการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตทันที นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูก 
ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอปพลิเคชันจะท�าการ
โทรหาผูป้กครองทันที พร้อมส่งต�าแหน่งท่ีอยู ่(Location) 
ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน ์
ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย
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  (7) แอปพลิเคชัน	MoCheck	เพื่อใช้
สืบค้นข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐานจากส�านักงาน กสทช. และลดความเสี่ยงการ
ใช้งานเครื่องโทรคมนาคม หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านการ 
ตรวจรบัรองมาตรฐาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช้งาน  
แอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการสืบค้นจากรหัสผู้ขอรับ
บริการ หมายเลขใบรับรองมาตรฐาน แบบ รุ่น ตราอักษร 
หรือโรงงานผู้ผลิต รายชื่อผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้น�าเข้า  
ผู ้ผลิตเคร่ืองโทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู ้รับผิดชอบกรณ ี
เกิดปัญหาจากการใช้งานเครื่องโทรคมนาคม เป็นต้น 

  (8)	 แอปพลิเคชันโอเลี้ยง เพื่อเป ็น 
ช่องทางในการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 
การแจ้งข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ ทีส่�าคญัด้านโทรคมนาคม  
ส�าหรับพนักงานส�านักงาน กสทช. และบุคคลภายนอก

	 ๖.๓		การสร ้างกลไกการท�างานร ่วมกับ 
ภาคส่วนต่างๆ	เพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคม

  กสทช. มีนโยบายส่งเสริมการสร้าง
กลไกในการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และประชาชนโดยรวม โดยในปี 
๒๕๖๒ ได้มีการด�าเนินการดังนี้

  (๑) ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร  
ในการน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน

   ได ้จัดท�าบันทึกความร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานคร ด�าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาและ 
ก�าหนดแนวทางการน�าสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที ่
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่  ๑8 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เพื่อบริหารจัดการน�าสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และลด
อุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ รวมถึง
การพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นมหานครแห่งอาเซียน โดย
จะเน้นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจสูง พื้นท่ีท่ีมี
แผนการพัฒนาเมือง ภูมิทัศน์ก่อน จากนั้นจะด�าเนินการ
ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด และจะทยอยน�าสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารลงดิน แล้วเริ่มทยอยหักเสาไฟฟ้าในพื้นที่ที่น�า 
สายไฟฟ้าและสื่อสารลงใต้ดินแล้วในเวลาไล่เลี่ยกันไป  
ในอนาคตเมื่อสายสื่อสารถูกน�าลงใต้ดินทั้งหมด ภูมิทัศน์

กจ็ะสวยงามซึง่จะเป็นผลดต่ีอการพฒันาให้เกดิประโยชน์
ด้านต่างๆ ส่งเสริมการเติบโตด้านการท่องเที่ยว รองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการ 
เจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคม รองรับการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ของกรุงเทพมหานคร ส�าหรับการด�าเนินงานท่ีผ่านมา 
ส�านักงาน กสทช. ได้เชิญบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด  
ซ่ึงเป็นวิสาหกิจภายใต้ก�ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร  
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรงุเทพมหานครให้เป็นผูด้�าเนนิการ 
จัดหาผู ้ รับจ้างและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างและ 
วางท่อร้อยสายสื่อสารบนถนนสายหลัก สายรอง รวมถึง 
เส้นทางลดั และเส้นทางในซอยทีม่กีารพาดสายทัว่กรงุเทพฯ  
ลงใต้ดนิ รวม ๒,๔๕๐ กโิลเมตร เข้าประชมุหารอืในประเด็น
การคดัเลอืกผูใ้ช้บรกิารโครงข่ายสือ่สารโทรคมนาคม ทัง้นี ้
ได ้ขอให้บริษัทฯ มีหนังสือสอบถามผู ้รับใบอนุญาต 
ทุกรายเพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที ่
ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน และรายงาน
ผลการส�ารวจความต้องการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 
ให้ส�านักงาน กสทช. ทราบต่อไป

  (๒) ความร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุข  
ในการยกระดับการเข ้าถึงบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ชนบท

   ได้จดัท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
กับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและการประยุกต์ใช ้งานบริการทางการ
แพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชนบท  
(Telehealth) เพือ่ยกระดับการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุของ 
ประชาชนในพื้นท่ีชนบทผ่านโครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)  
โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับ
โครงการ Telehealth เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ทีม่เีทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการคัดกรองโรค ระบบ 
ให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพทางไกล เพือ่ให้ประชาชนท่ีอาศยั
ในพื้นท่ีห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้อง
เดินทางไปท่ีโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยโครงการจะด�าเนินการใน ๒ มิติ  
คือ มิติแรก โรคที่เป็นปัญหาส�าคัญและมีผลกระทบ 
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ต่อประชาชน ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ซึ่งเป็น
สาเหตุถึงร้อยละ 7๕ ของการเสียชีวิตของคนไทย เช่น  
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และมิติที่สอง  
โรคที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ โรคทางจอตา  
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากโรคเบาหวาน และโรคผิวหนัง  
ในระยะเริม่ต้นม ี8 จังหวัดน�าร่องทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ ก�าแพงเพชร กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา ครอบคลุม 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) จ�านวน ๑๕ แห่ง  
คลินิกหมอครอบครัว (รพ.สต ขนาดใหญ่) จ�านวน ๔ แห่ง  
โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) จ�านวน ๕ แห่ง และโรงพยาบาล
ประจ�าจังหวัด จ�านวน 8 แห่ง ตลอดจนศูนย์เฉพาะทาง 
โรคตา ศนูย์เฉพาะทางโรคผิวหนงั และในอนาคตจะขยาย
ไปสู่พื้นที่ชนบทอื่นทั่วประเทศ

  (3) ความร ่ วมมือ กับธนาคารแห ่ ง
ประเทศไทย ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

   ได ้ประชุมหารือร ่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซน็ทารา มาริส รสีอร์ท จอมเทยีน  
จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ให้การจดัท�าแผนปฏบิตักิารประสานงาน 
ระหว่างส�านักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และผู ้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ประสานงานรบัมอืภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคสถาบนั
การเงินและภาคโทรคมนาคม อาทิ กรอบแนวทางและ
เตรยีมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
การรายงานและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงร่วมกันเพื่อให้ได้
รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง แนวทางการบรหิารจดัการและก�าหนด 
ขั้นตอนการประสานงานเพื่อรับมือต่อระดับความรุนแรง 
ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต่างๆ นอกจากนี้ 
ทัง้สองหน่วยงานจะร่วมกนัผลกัดนัการตัง้ TCI-CERT โดยมี 
TB-CERT ช่วยสนบัสนนุ และการซกัซ้อมรบัมอืภัยคกุคาม
ทางไซเบอร์ เป็นต้น

  (๔) ความร ่วมมือกับส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติ ในการส�ารวจข้อมูลผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

   ได้จัดท�าบันทึกความร่วมมือทาง
วชิาการกบัส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่๑๖ สงิหาคม 
๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันผลักดันการสนับสนุนทางวิชาการ  
การศึกษาและวจิยัด้านกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร และสร้างองค์ความรูแ้ละเพิม่พนูขดีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานและด�าเนินงานของท้ังสองหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของ 
การวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน  
“พฤตมิาตร” ตามนโยบายการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารเป็น
เครื่องมือให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างมากข้ึน ท�าให้ได้รับข้อมูล
ท่ีถูกต้องแม่นย�า ในเวลาท่ีรวดเร็ว สามารถน�าข้อมูลสถิติ
และตัวชี้วัดต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ อันจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้และแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
รวมท้ังคาดการณ์แนวโน้มตลาดบริการโทรคมนาคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

รายชื่อจังหวัดน�าร่องบริการทางการแพทย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TELEHEALTH

เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ก�าแพงเพชร
โรงพยาบาลขานุวรลักษบุรี
โรงพยาบาลก�าแพงเพชร

กาญจนบุรี
โรงพยาบาลห้อยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

กาฬสินธ์ุ
โรงพยาบาลสามชัย
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ

สุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์

สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สงขลา
โรงพยาบาลนาทวี
โรงพยาบาลสงขลา
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	 ๖.๔		การปรบัปรงุกฎระเบยีบทีส่�าคญัเกีย่วกบั 
การคุ้มครองผู้บริโภค	ดังนี้

  (๑) ประกาศ กสทช. เรือ่ง การลงทะเบยีน 
และการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   ได ้ออกประกาศ กสทช. เรื่ อง  
การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี  
9 เมษายน ๒๕๖๒ เพือ่จัดท�ากฎระเบียบให้มีความชดัเจน
ในเรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ 
โทรศัพท์เคล่ือนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 
รายเดือน (post-paid) และระบบเติมเงิน (pre-paid)  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริการมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ 
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาเรื่องการ 
ปลอมแปลงการลงทะเบียนผู้ใช้บริการได้ โดยก�าหนด 
กฎเกณฑ์ทีจ่�าเป็นและเหมาะสม อาท ิเรือ่งเอกสารหลักฐาน 
การลงทะเบียนผู้ใช้บริการ หน้าที่ของผู้ให้บริการส�าหรับ
การพสิจูน์และยนืยันตวับุคคล การจัดเกบ็ข้อมูลผูใ้ช้บรกิาร  
และการบริหารจัดการข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ใช้บริการ 

  (๒) ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

   ได ้ออกประกาศ กสทช. เรื่ อง 
มาตรฐานของคุณภาพการให ้บริการโทรคมนาคม  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เพื่อควบรวมประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง และ

ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของคณุภาพการให้บรกิาร
โทรคมนาคมประเภทข้อมลูส�าหรบัโครงข่ายโทรคมนาคม 
เคลื่อนที่ ให้เป็นประกาศฉบับเดียวกัน และปรับปรุง 
ค่าช้ีวัดคุณภาพบริการและการวัดบริการประเภทเสียง 
บางค่าช้ีวดัให้มีความเหมาะสมย่ิงขึน้ รวมท้ังเพิม่เติมค่าชีว้ดั 
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าท่ีในคราวเดียวกัน เพื่อใช ้
เป็นกรอบอ้างอิงส�าหรบัการก�ากับดูแลคุณภาพของบริการ 
ส�าหรับประเทศไทยและคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
ให้ได้รับบรกิารทีม่คุีณภาพเหมาะสม ทัง้นีป้ระกาศดงักล่าว
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป

  (3) ประกาศ กสทช. เรื่อง การก�าหนด
และก�ากบัดูแลโครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที่
ภายในประเทศ 

   ได ้ออกประกาศ กสทช. เรื่ อง  
การก�าหนดและก�ากับดูแลโครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรศัพท์ 
เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อก�าหนดและก�ากับ
ดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกันในทุกย่านคลื่นความถี่ โดยค�านึงให ้
ผู้บริโภคได้รับอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมและสะท้อนถึง 
อตัราค่าบรกิารของรายการส่งเสรมิการขายทีม่กีารเสนอขาย 
รวมถึงให้บริการทั้งหมดในปัจจุบัน โดยได้ก�าหนด 
ให้ผู ้รับใบอนุญาตก�าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการ 
ใช้งานของรายการส่งเสริมการขายท่ีมีการเสนอขายหรือ
ให้บริการทั้งหมดเมื่อเฉลี่ยแล้วต้องเป็นไปตามอัตรา 
ค่าบริการท่ีก�าหนด ท้ังนี้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป
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ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ด�าเนินนโยบายด้านการ
ก�ากับดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์
ที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

๑.	 การคืนคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz	จากผู้รับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

 ๑.๑ สืบเนื่องจากค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิที ่๔/๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหา 
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ก�าหนดให้ส�านักงาน กสทช. 
พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz ในช่วง 
694 - 790 MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่
เพื่อให ้บริการโทรทัศน ์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  

เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม และ 
ประกาศ กสทช. เรือ่ง แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) เชิงอรรถประเทศไทย T-P4 และกรอบ 
ระยะเวลาท่ีก�าหนด กล่าวคือให้ผู ้รับอนุญาตให้ใช ้ 
คลื่นความถี่ช ่วง 694 - 790 MHz มีสิทธิในการใช ้
คลื่นความถี่ดังกล่าวตามสิทธิ ขอบเขต และเงื่อนไขเดิม  
ได้ไม่เกินวันท่ี 3๐ กันยายน ๒๕๖3 เนื่องจากต้องน�า
คลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้งานส�าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ตามที่
ก�าหนดในหลักเกณฑ์การอนุญาตที่เกี่ยวข้องด้วย กสทช.  
จงึได้ก�าหนดแผนการใช้งานคลืน่ความถีบ่นย่านความถีต่่างๆ  
ทัง้ก่อนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการเรยีกคนืคลืน่ความถี่
ย่าน 700 MHz ดังนี้ 

แผนภาพแสดงแผนการใช้งานคลื่นความถี่ก่อนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
บนย่านความถี่ 470 - 806 MHz

ส�าหรับกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน  
700 MHz จากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัล ในขั้นเตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล (MUX) เพือ่รองรบัการเรยีกคนื 
คลื่นความถี่ 700 MHz มีกระบวนการที่ส�าคัญ ดังนี้

  (๑) ก า ร จั ด ท� า แ ผ น ค ว า ม ถ่ี วิ ท ยุ
ส�าหรับกิจการโทรทัศน ์ภาคพื้นดินในระบบดิ จิทัล 
ฉบับใหม่ เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย ่าน  
700 MHz 

   ได ้ออกประกาศ กสทช. เรื่ อง  
แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน  
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700 MHz ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งแผนความถี่วิทยุฯ ดังกล่าว 
ก�าหนดว่าการใช้งานช่องความถี่วิทยุ ๒๔ - ๔8 หรือ 
คลื่นความถี่ 494 - 694 MHz ในการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได ้ ๕ โครงข่ายตามเดิม  
และพื้นท่ีครอบคลุมของทุกโครงข ่ายจะสูงข้ึนกว ่า 
ปัจจุบันเล็กน้อย (จากเดิมประมาณร้อยละ 9๕.๑  
เพิ่มเป็นร้อยละ 9๕.๖ ของจ�านวนครัวเรือนทั้งประเทศ) 
โดยมีความแตกต่างของพื้นที่ครอบคลุมระหว่างแต่ละ 
โครงข่ายน้อยมาก นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงบนโครงข่าย 
เกิดเพียงการเปลี่ยนช่องความถี่ การเปลี่ยนลักษณะ 
โครงข่าย (SFN/MFN) และการปรับเปลี่ยนค่าดีเลย์ โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสายอากาศ (Antenna 
Pattern) ก�าลงัส่งออกอากาศ (ERP) หรอืการตัง้สถานใีหม่ 

  (๒) การก� าหนดแผนการปรับปรุ ง 
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 

   ที่ประชุมคณะอนุกรรมการก�าหนด 
วิธีการและเงื่อนไขการชดเชย ตามค�าสั่ งหัวหน ้า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๔/๒๕๖๒ ครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได ้พิจารณาแผนการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  

เพื่อรองรับการเรียกคืนคล่ืนความถี่ย่าน 700 MHz โดย 
เชิญผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ตลอดจนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล เข้าร่วมหารือในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู ้ได้รับใบอนุญาต 
ให ้บริการโครงข ่ ายและสิ่ งอ� านวยความสะดวก  
ทั้ง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก องค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ 
ได้เห็นชอบในหลักการส�าหรับการด�าเนินการปรับปรุง
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยก�าหนด 
เป็น ๑7 ระยะ (Phase) และคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลา 
ส�าหรับการสั่งผลิตอุปกรณ์ประมาณ ๕ เดือน รวมทั้งมี 
ระยะเวลาส�าหรับเตรียมการปรับจูนระหว่าง Phase  
ประมาณ ๑๐ วัน โดย กสทช. ได้มีมติในการประชุม 
คร้ังที่  ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เห็นชอบแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดจิทัิล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน  
700 MHz โดยได้ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายวันที่  
3๐ กันยายน ๒๕๖3 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๒

ตารางที่	๒	: แสดงแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

การด�าเนินงานของ	MUX
ปี	๒๕๖๓

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

สั่งผลิตและขนส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับเปลี่ยนความถี่และอุปกรณ์

 กลุ่มสถานีในภาคใต้

 กลุ่มสถานีในภาคเหนือ

 กลุ่มสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กลุ่มสถานีในภาคกลาง และภาคตะวันออก

หมายเหตุ : แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงล�าดับเฟสตามความพร้อม  
 หรือความเหมาะสม
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 ๑.๒  การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน 
ผู ้ได ้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน  
700 MHz 

  ได้ด�าเนินมาตรการส�าหรับการทดแทน 
ชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทน ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz ตามค�าสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้ก�าหนดให้มีการทดแทน ชดใช้ 
หรือจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการ 
เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

  (๑) ยกเว ้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
งวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับผล 
กระทบจากการเรยีกคืนคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ตามข้อ  
๑๒ (๑) (๑.๑) ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ จ�านวน ๑3,๖๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภท
ที่ใช ้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX)  
ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตที่เหลืออยู่ ตั้งแต่เดือน 
มิถุนายน ๒๕๖3 เป็นต้นไป ตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริงท่ี 
คูส่ญัญาตกลงกนั ตามข้อ ๑๒ (๑) (๑.๒) ของค�าสัง่หัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ จ�านวน 
๑๖,๔๕3,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 (3) ก�าหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรอืค่าตอบแทน 
ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข ่าย
โทรทัศน์ของผู ้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและ 
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ 
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามข้อ ๑๒ (๒) ของค�าสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ โดย
ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าประกาศส�านักงาน กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ 
หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืน 
คลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz ในกรณีผู ้รับใบอนุญาต 
ให ้บริการโครงข ่ายและผู ้รับใบอนุญาตให ้บริการ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑8 กันยายน ๒๕๖๒ โดย 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการก�าหนดวิธีการและเงื่อนไข 
การชดเชยตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ที ่๔/๒๕๖๒ ในคราวการประชมุครัง้ที ่๑3/๒๕๖๒ เมือ่วนัที่  
๑9 ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาก�าหนดค่าทดแทน ชดใช้ 
หรอืค่าตอบแทน ในการปรบัปรงุหรอืปรับเปลีย่นอปุกรณ์
โครงข่ายโทรทัศน์ ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือ 
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จ�านวน ๕ โครงข่าย  
(๔ ราย) ตามจ�านวนท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่เกินกรอบวงเงิน 
จ�านวน 7๖๑,๔๒๐,๑๒3 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
จดัซือ้จดัจ้างเพือ่ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ ค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรของผู้รับใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่	๓	: การก�าหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์

ล�าดับ
ที่

ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กรอบวงเงิน
(บาท)

๑ กองทัพบก ๑๕9,๒8๔,๔87

๒ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ๒๕๔,๐7๖,77๔

3 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ๒๑9,9๑8,7๕๒

๔ กรมประชาสัมพันธ์ ๑๒8,๑๔๐,๑๑๐

รวม ๗๖๑,๔๒๐,๑๒๓
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 ๑.3  การคืนใบอนุญาตให้ใช ้คลื่นความถี่ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

  ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า รต ามค� า สั่ ง หั ว หน ้ า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๔/๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ข้อ ๑๐ ที่ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช ้
คลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิทิลั 

สามารถคืนใบอนุญาต โดยให ้ส�านักงาน กสทช.  
พจิารณาก�าหนดค่าชดเชยให้แก่ผูร้บัใบอนญุาตดังกล่าวด้วย  
ท้ังนี้ มีผู ้ รับใบอนุญาตท่ีขอคืนใบอนุญาต จ�านวน  
7 ใบอนุญาต (7 ช่องรายการ) รวมค่าชดเชยเป็นจ�านวน 
๒,93๒,๖8๐,๐๖๐.7๕ บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๔

ตารางที่	๔	: แสดงเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล

ล�าดับ
ที่

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

ช่องรายการ ค่าชดเชย	(บาท)

๑ บริษัท สปริง ๒๖ จ�ากัด SPRING 26 ๖7๕,7๖๔,๕8๐.๔3

๒ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ากัด สปริงนิวส์ ๕๐๐,9๕๑,978.9๑

3 บริษัท ไบรท์ ทีวี จ�ากัด Bright TV 37๑,983,๔3๐.9๕

๔ บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด VOICE TV 378,๐๕๔,๑7๐.๔๒

๕ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) MCOT Family ๑๖3,๒98,3๖7.3๒

๖ บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ�ากัด 3SD ๖8๐,๐83,๖9๕.๔๕

7 บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จ�ากัด 3 Family ๑๖๒,๕๔3,837.๒7

รวม	๗	ใบอนุญาต ๒,๙๓๒,๖๘๐,๐๖๐.๗๕

๒.	 การด�าเนินการตามมาตรการส ่งเสริม 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

 ที่ผ ่านมา กสทช. ได้มีการด�าเนินการเพื่อ 
ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทยีม
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป (ประกาศ Must Carry) 
ซึ่งเป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่7๖/๒๕๕9 เรือ่ง มาตรการส่งเสรมิการประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 
สนับสนุนองค์กรกลางเกี่ยวกับการส�ารวจความนิยม 
ช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ดิจิทัล ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ
กจิการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีรายละเอยีด
การด�าเนินการดังนี้

 ๒.๑ การสนับสนุนค ่ า ใช ้จ ่ ายในการส ่ ง 
สญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทียม 
ตามประกาศ Must Carry

  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์
ขั้นพื้นฐานได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กสทช. จึงได ้
ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ 
โทรทัศน์ ท่ีให ้บริการเป็นการท่ัวไป โดยก�าหนดให้ 
ผู ้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลจะต้อง 
ให้บริการโทรทัศน์ตามผังรายการโดยมีเน้ือหาเดียวกัน 
ทุกช่องทางท้ังในระบบภาคพืน้ดนิและระบบผ่านดาวเทยีม 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลดังกล่าวจะต้องเสียค่าบริการในการส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทียม 
ซ่ึงตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 7๖/๒๕๕9 ดังกล่าว ได้ก�าหนดให้มีการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใช้จ่ายเงนิจากกองทนุวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
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โดย ณ วนัที ่3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้ว 
จ�านวน ๑,33๒.79๖ ล้านบาท 

 ๒.๒  การสนับสนุนองค์กรกลางเกี่ยวกับการ
ส�ารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล

  ได้จัดท�าประกาศ ส�านักงาน กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน 
ในการส�ารวจความนยิมช่องรายการโทรทัศน์เพ่ือสนบัสนนุ 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่  
๒7 กันยายน ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑๔ ของค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ได้
ก�าหนดว่า ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ 
ให้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทลัมกีารรวมตวั 
เพื่อจัดตั้งองค์กรกลางเกี่ยวกับการส�ารวจความนิยม 
ช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
ดจิทิลั ให้ส�านกังาน กสทช. พจิารณาจัดสรรเงินจ�านวนหนึง่ 
ส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิการดงักล่าว โดยประกาศดงักล่าว  
ได้ก�าหนดให้องค์กรกลางที่จะขอรับเงินสนับสนุนฯ  
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือย่ืนต่อส�านักงาน กสทช. 
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้
ส�านักงาน กสทช. ได้ก�าหนดกรอบวงเงินในการสนับสนุน
การส�ารวจความนยิมช่องรายการโทรทศัน์ (Rating) ไม่เกนิ  
๔3๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.	 การด�าเนินงานด้านกิจการกระจายเสียง
 ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนที่มีคุณภาพ ดังนี้

 3.๑ ได้ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน ที่ได้รับเงิน 
สนับสนุนตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบ
กจิการกระจายเสยีงบรกิารชมุชนทีม่คีณุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบการสนบัสนนุ (ครัง้ที ่๑) ตัง้แต่วันที ่๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 3.๒ จัดท� าแผนการสนับสนุนผู ้ ทดลอง
ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม 
และสนับสนุนผูป้ระกอบกิจการกระจายเสยีงบรกิารชุมชน
ที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยที่ประชุม กสทช.  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒ มีมต ิ
เห็นชอบต่อแผนการสนับสนุนผู้ทดลองประกอบกิจการ 
บรกิารชุมชนท่ีมคีณุภาพฯ (ครัง้ท่ี ๒) ซึง่ส�านกังาน กสทช.  
ได้เสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บรหิารกองทนุวจิยัและพฒันาฯ ครัง้ที ่๕/๒๕๖๒ เมือ่วันที่  
๒3 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติก�าหนดกรอบ
วงเงินสนับสนุนผู้ทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน
ท่ีมีคุณภาพฯ (ครั้งท่ี ๒) จ�านวน 3,๐8๔,38๒ บาท  
ส�านักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง การยื่นค�าขอ 
รับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการ 
ชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) โดยก�าหนดระยะเวลาให้
ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน ยื่นค�าขอรับการ
สนับสนุนได้ในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ซึง่มผีูร้บัใบอนญุาตทดลองประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนที่ยื่นค�าขอและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์จ�านวน 8 สถานี ต่อมาที่ประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  
ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนการสนับสนุนผู้ทดลองประกอบ 
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งที่ ๒)  
เพิม่เตมิ และขยายระยะเวลาการยืน่ค�าขอรบัการสนบัสนุน 
อีก 3๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ - 3๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เมื่อพ้น 
ก�าหนดมีผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการ
ชุมชน ยืน่ค�าขอรบัการสนับสนนุเพิม่เตมิ จ�านวน 9 สถานี 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖3
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๔.	 การคุ้มครองผูบ้รโิภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

 ในปี ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งในด้าน
การก�ากับดูแลการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคและการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิของคนพกิาร
ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ดังนี้

 ๔.๑  การก�ากับดูแลการกระท�าที่ เป ็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

  การก�ากับดูแลการกระท�าที่ เป ็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และอื่นๆ ทั้งทางโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
(โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) โทรทัศน ์
ในระบบดิจิทัล และกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย 
มุง่เน้นติดตาม ตรวจสอบ/เฝ้าระวงัการออกอากาศรายการ  
หรือโฆษณาที่เข้าข่ายการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภค เช่น รายการ/โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การโฆษณาหลอกลวง เกินจริง ซ่ึงได้ประสาน 
และท�างานระหว่างส�านกังาน กสทช. ส่วนกลาง ส�านกังาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาค ในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การ
จัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ ์
สุขภาพ ในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วประเทศ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างแท้จริง ส�านักงาน กสทช. ได้

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
กระทรวงสาธารณสขุ ก�าหนดนโยบายร่วมกันเพ่ือขยายผล 
การด�าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาไปยัง 
ส่วนภูมิภาค โดยมอบหมายให้ส�านักงานส่วนภูมิภาคและ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประสานงานการ 
เฝ้าระวงัและการเกบ็ข้อมลู หลกัฐานต่างๆ เพือ่ประกอบการ 
พิจารณาการกระท�าที่ เป ็นการเอาเปรียบผู ้บริโภค  
แล้วส่งผลการวินิจฉัยมายังส�านักงาน กสทช. ส่วนกลาง  
เพื่อด�าเนินการต่อไป นอกจากน้ีส�านักงาน กสทช. ได้จัด 
การประชุมหารือการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ ร่วมกับ อย. และผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ากัด เม่ือวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อหาแนวทางและกลไกการท�างาน
ร่วมกัน เนื่องจากแม้ว่าเม่ือก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ประสบความส�าเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นยังคงไปปรากฏในสื่ออื่นๆ รวมทั้ง
ยังได้จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ในประเด็นด้านการโฆษณาที่เป็นการ
หลอกลวงหรอืกระท�าให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระส�าคญั 
เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทัศน์เกีย่วกบัการก�ากบัดูแลผูป้ระกอบกจิการ  
กรณีมีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ทีม่ลีกัษณะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ในภาคต่างๆ ด้วย 

 ๔.๒  การพัฒนาความเข้มแข็งของผู ้บริโภค
และการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อ

  ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมถึงการ
ด�าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทัน ให้ผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความ 
เข้มแข็งและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ 
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีมุ่ง่ให้ประชาชนเกดิความ
รู้เท่าทันผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้
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  (๑) ได ้ด�าเนินงานด้านการรวมกลุ ่ม 
และจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้าง
เครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ดังนี้

 พัฒนาเครือข่ายผู ้บริโภคเพื่อ 
การเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล/ร้องเรียน โดยประสาน 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายผู ้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์  
และหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องในการก�ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง

 จัดท�าโครงการสร้างการมส่ีวนร่วม 
ของเครือข่ายผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
โทรทัศน์ โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการรวมถึง 
กิจกรรมสาระบันเทิงที่สามารถสอดแทรกความรู ้ 
ความเข้าใจ เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่และพฒันาศกัยภาพ 
เครือข่ายผู ้บริโภคขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู ้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครอบคลุม ๕ ภูมิภาค 

 จดักจิกรรม/เวทด้ีานการคุม้ครอง 
ผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
โดยมีเครือข่ายผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม 
และให้ความเหน็อย่างมีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
ของเครือข่ายผู้บริโภค

 เพิ่ ม ช ่ อ งทา งกา รสื่ อ ส า ร ท่ี 
หลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมลงพื้นที่ จัดท�าเว็บไซต์: 
http://nbtc.go.th สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook: 
https://www.facebook.com/con.rights infographic  
และสื่อวีดิทัศน์ 

  (๒) การพัฒนาและเพิ่มความสามารถ
ของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ 

   ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ได้ม ี
การด�าเนินการในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อที่ส�าคัญ ดังนี้

 ส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อวิทยุ -
โทรทัศน์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุม 
๔ ภมูภิาค จ�านวน ๑3 แห่ง โดยจดัการประชมุเชงิปฏิบติัการ 
ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมบุคลากรทางด้านการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  
ให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ รวมทัง้การใช้เทคนคิหรอืวธิกีาร 

ท่ีหลากหลายและสามารถน�าเนือ้หาหรอืต�ารารูเ้ท่าทนัสือ่
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้าน 
รู้เท่าทันสื่อแบบบูรณาการ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน และศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมในสถาบันการศึกษาดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้
ยงัได้ส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่นอกระบบการศกึษา จ�านวน 
3๖ แห่ง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
วิทยุ - โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อ 
ยกระดับการขบัเคลือ่นงานด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ 
การพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการ 
รู้เท่าทันสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ให้เกิดความต่อเนื่อง 

 ร่วมกบัเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา 
จดัประชุมเพือ่ส่งเสรมิการรูจ้กัสทิธริูจ้กัสือ่วทิย ุ- โทรทศัน์
กบัภาคีเครอืข่ายสถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ี จ�านวน 3 ครัง้ 
ดังนี้ 
  ครัง้ที	่๑ จดักจิกรรมค่าย “เยาวชน 
สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 
วันท่ี ๑8 - ๑9 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีกลุ ่มภาคีสถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถ่ิน  
องค์กรสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
	 	 ครั้งที่	๒ จัดสัมมนาโครงการ
เครอืข่ายแกนน�าเดก็และเยาวชนภาคตะวนัออก ให้เข้าถงึ 
เข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อในการบริโภคสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
จันทบุรี 
	 	 ครัง้ท่ี	๓  จัดสัมมนาเสริมสร้าง 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รู้สิทธิ สานพลังเครือข่ายเยาวชน
ผู้บริโภค ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ
วิทยุ - โทรทัศน์ภาคกลางสู่การเป็น Active Consumer”  
โดยภาคีเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ 
ภาคใต้ (Power Gen Team) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา 
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  (3) การส ่ ง เสริมและคุ ้มครองสิทธ ิ
ของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู ้และใช้ประโยชน ์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์

   ในปี ๒๕๖๒ ได ้ด�าเนินการเพื่อ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือ
รับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอต่อการ
จัดท�าหลักเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู ้และ 
ใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทศัน์ โดยได้จดัท�า 
ประกาศ ส�านกังาน กสทช. เรือ่ง ระดับความรูค้วามสามารถ 
ของล ่ามภาษามือส�าหรับการให ้บริการโทรทัศน ์ฯ  
ซึง่ได้ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑๐ กนัยายน 
๒๕๖๒

 ก�ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ติดตามรายงานผล 
การจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ  
ค�าบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ประจ�าปี  
๒๕๖๑ และจัดส่งหนังสือให้ผู ้ประกอบกิจการจัดส่ง
รายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการ 
ล่ามภาษามอื ค�าบรรยายแทนเสยีง หรอืเสยีงบรรยายภาพ  
ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

 ฝ ึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ 
ผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล มีความรู้ในการจัดท�าบริการค�าบรรยายแทนเสียง
และเสียงบรรยายภาพ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของคนพิการ

 ส ่ ง เสริมสิท ธิของคนสู งอายุ  
คนพิการ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแต่ละ
ประเภทความพิการ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการ 
จัดให้มีบริการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากองค์กรแต่ละประเภทความพกิาร ในการ 
จัดให้มีบริการที่เหมาะสมตามมาตรการพื้นฐาน และ 
มาตรการส่งเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ 
คนพิการ ผ่านการจัดการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ 
ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)  
ในการเข้าถงึหรอืรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทศัน์ 
และการอบรมการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารของ 
คนพกิาร (ค่ายการสือ่สารส�าหรบัคนหหูนวก) ร่วมกบัสมาคม 
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย และคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  (๔) การพฒันาหลกัเกณฑ์และการจดัการ 
เก่ียวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

   เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิด เอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปี ๒๕๖๒ 
จึงได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และการจัดการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพิ่มเติมจากการจัดการประเด็นการร้องเรียน 
ดังนี้

 การจัดท�าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม เพือ่สร้างความ 
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ และสอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งมีเป้าหมาย 
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
จากผู้ประกอบการ

 การสร้างความรู ้ ความเข้าใจ  
ให้กับผู้ประกอบกิจการ และป้องปรามการกระท�าของ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผ่าน
กระบวนการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม 
คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อให ้เกิดการพัฒนาการให้ 
บริการการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา หรือ 
การด�าเนินการใดๆ ให้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒74



๕.	 การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิทัล

 ๕.๑ สบืเนือ่งจากส�านกังาน กสทช. ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ร่วมกับกองทัพบก เมื่อ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อมา กสทช. ได้อนุญาต
ให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ใช้คลื่น 
ความถีใ่นกจิการกระจายเสยีงเพือ่การทดลองหรอืทดสอบ
ส�าหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดจิิทลั DAB+ เพือ่ให้บรกิารในเขตกรงุเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง โดยก�าหนดเงื่อนไขให้ใช้ความถี่วิทย ุ
ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต ่
วันทีไ่ด้รบัการอนุญาต และให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบ 
โดยละเอยีดให้ส�านกังาน กสทช. ทราบเป็นระยะ พร้อมทัง้ 
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทัศน์เพือ่ทดลองหรอืทดสอบเป็นการชัว่คราว  

รวมถึงเงื่อนไขท่ี กสทช. ก�าหนด และประกาศหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที ่ 
๒๐/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ท่ี  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ได้มีการพิจารณาขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช ้
คลืน่ความถี่เพื่อการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิทัล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ต่อไปอีก ๖ เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  
๒๕๖3 โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้เริ่มทดลอง 
ออกอากาศวทิยุกระจายเสยีงในระบบดิจิทัล DAB+ เมือ่วนัที่  
๖ เมษายน ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๒ ช่องรายการ โดยให้บรกิาร 
ท้ังรูปแบบเสียง ข ้อความ รูปภาพ และสไลด ์โชว ์  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๕

ตารางที่	๕	: แสดงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+

ล�าดับ
ที่

ชื่อสถานี หน่วยงานเจ้าของสถานีวิทยุ

๑ ลูกทุ่งมหานคร FM 95 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

๒ Cool Fahrenheit 93 กองทัพบก

3 จส.๑๐๐ กองทัพบก

๔ FM One 103.5 กองทัพบก

๕ Hitz 95.5 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

๖ GreenWave 106.5 ส�านักงาน กสทช.

7 MET 107 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

8 สวท. 9๒.๕ กรมประชาสัมพันธ์

9 FM One 101 กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๐ สถานีวิทยุ ททบ. FM 94 MHz (Bangkok Smile 94) กองทัพบก

๑๑ Thai PBS Radio องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๑๒ NBTC (หมายเหตุ: Test Channel) ส�านักงาน กสทช. 

75รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



 ๕.๒ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก มแีผนการ
แจกจ่ายเครือ่งรบัวิทยุกระจายเสยีงในระบบดจิิทลั DAB+  
จ�านวน 3,๑๐๐ เครือ่ง ประกอบด้วย เครือ่งรบัแบบตัง้โต๊ะ 
แสดงข้อความ เครื่องรับแบบไฮบริด เครื่องรับแบบ 
ตดิรถยนต ์และเครื่องรับแบบพกพา ให้กบัหน่วยงานและ 
ผูท่ี้เก่ียวข้อง เพือ่ใช้ในการทดลองหรอืทดสอบและประเมนิผล 
การทดสอบออกอากาศภายใต้โครงการฯ เช่น ผูป้ระกอบการ 
วิทยุกระจายเสียงที่ เข ้าร ่วมทดลอง ผู ้ประกอบการ
รถยนต์สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ คณะอนุกรรมการ 
ที่ เ ก่ียวข ้อง รถวัดสัญญาณ ที่ปรึกษา นักวิชาการ  
ประชาชนทั่วไป ส�านักงาน กสทช. กองทัพบก รวมท้ัง 
ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่  
๑8/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
แผนการด�าเนนิงานดังกล่าว โดยในปี ๒๕๖3 ส�านกังาน กสทช.  
มแีผนการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการก�าหนดแนวทาง หลักการ  
และหลกัเกณฑ์การอนญุาตทดลองทดสอบประกอบกจิการ 
กระจายเสียงในระบบดิจิทัล รวมถึงการปรับปรุงแผน
ความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเพื่อการ
ทดลองทดสอบ พร้อมทัง้วางแผนขยายการทดลองทดสอบ 
การใช้งานคลื่นความถี่ภายในปี ๒๕๖๔ โดยก�าหนด 
ระยะเวลาการทดลองทดสอบ คราวละ 3 ปี ไม่เกิน ๒ ครัง้ 

๖.	 การติดตามการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั	(MUX)	เพือ่รองรบัการเรยีกคนื 
คลื่นความถี่ย่าน	700 MHz 

  ในปี ๒๕๖๒ ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับ
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย ่าน 700 MHz  
ประกอบด้วยการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ การติดตาม 
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  
(การปรับเปลี่ยนความถี่และอุปกรณ์ให ้สอดคล้อง 
กับแผนความถี่วิทยุฉบับใหม่) การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือ
ค่าตอบแทน รวมถึงการก�ากับดูแลตามเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดิจิทัล และตามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงิน
ค่าทดแทน ชดใช้ หรอืค่าตอบแทนจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้

โดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของ 
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับใบอนุญาต 
ให้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้บรกิารโทรทัศน์ใน
ระบบดจิทิลั รวมทัง้เตรยีมวางแผนด�าเนนิการเพือ่สื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ผู้รับชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนความถี่ของการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัลแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความรู ้
ความเข ้าใจเพื่อให ้ช ่างติดตั้งหรือจ�าหน่ายอุปกรณ ์
รับสัญญาณดิจิทัลทีวี หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตระหนักถึง 
ความส�าคัญและมีการเตรียมความพร้อม โดยการติดตาม
การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
ให้แล้วเสรจ็ตามแผน มีการด�าเนนิงาน 3 ส่วนท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

 (๑)  การก�าหนดแบบฟอร ์มการรายงาน 
ความคืบหน้าของการปรับปรุงโครงข่าย โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามการผลิตและขนส่งอุปกรณ์ท่ีส�าคัญ และติดตาม
การด�าเนินการติดต้ังหรอืปรบัปรงุอปุกรณ์ของแต่ละสถานี 

 (๒) การวเิคราะห์และตรวจสอบความคบืหน้า
ของการปรบัปรงุโครงข่าย รวมท้ังการประเมินสถานการณ์
และปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย

 (3)  การตรวจสอบและตดิตามการด�าเนนิงาน
ในภาคสนาม โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งการปรับปรุงโครงข่าย
มีความซับซ้อนและอาจมีผลกระทบต่อผู้รับชม 

 โดยในปี ๒๕๖3 เป็นต้นไปจะเร่งติดตามการ 
ด�าเนินการตามแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน ์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลต่อไป
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ด้านการด�าเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม

กสทช. และส�านักงาน กสทช. ได้ปฏิบัติภารกิจใน
ฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรัฐทีม่อี�านาจในการบรหิาร
กิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication  
Union : ITU) หรือกับองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล 
และหน่วยงานต่างประเทศ ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าท่ี 
ตามที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมือ่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ให้ส�านักงาน กสทช.  
เป็นหน่วยงานอ�านวยการในนามของรฐับาลไทยกบัสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกจิและสงัคม โดย กสทช. ได้ประสานการท�างานร่วมกบั 
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมหรือส่งผู้แทน 
เข้าร ่วมในการประชุมส�าคัญเพื่อร่วมหารือแนวทาง 
ด�าเนินการและการร่วมก�าหนดกรอบนโยบายการพัฒนา 
กิจการสือ่สารในระดบัประเทศ และด�าเนนิการภายใต้ข้อตกลง 
ความร่วมมือของหน่วยงาน เพือ่ขยายความร่วมมอืในการ
พัฒนากิจการสื่อสารระหว่างประเทศ รวมทั้งยกระดับ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาศักยภาพบุคลากร 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมอย่างต่อเนือ่ง ผ่านความร่วมมอืดงักล่าว ดงันี้

๑.	 การประชุมหารือกับสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ	ITU ดังนี้

 ๑.๑ ประชุมหารือกับเลขาธิการสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๑3 มิถุนายน 
๒๕๖๒ พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. ท�าหน้าที่ประธาน 
กสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช. 
ได้ประชุมหารือกับ Mr. Houlin Zhao เลขาธิการ ITU ถึง 
การปฏบัิติหน้าทีห่น่วยงานอ�านวยการในนามของรฐับาลไทย  
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายในการก�ากับดูแล
และกรอบความร่วมมือในระดับต่างๆ การท�าหน้าที่เป็น
หน่วยงานอ�านวยการของ ITU ของ กสทช. การย้าย 
ที่ ต้ังส�านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ิกของ ITU  
ในประเทศไทย มายังส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ และ 

แผนการด�าเนนิงานประชุมร่วมกบั ITU ได้แก่ การร่วมเป็น 
เจ้าภาพจดังาน Center of Excellence (COE) และการจัด 
การประชุม Regulator’s Roundtable (RR) เป็นต้น

 ๑.๒ ประชุมหารอืเพือ่หาข้อสรุปเรือ่งการย้าย
ที่ตั้งของส�านักงาน ITU ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
โดย ส�านักงาน กสทช. ได้เสนอให้มีการพิจารณาย้าย 
ท่ีตั้งส�านักงาน ITU ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
ในประเทศไทย จากเดิมต้ังอยู่ ณ บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ�ากดั มาประจ�าการท่ี ส�านกังาน กสทช. ภาค ๑ แทน เพือ่ 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างด�าเนินการพิจารณาจัดท�าแผนการด�าเนินการ 
และแผนงบประมาณฯ เพื่อน�าเสนอต ่อที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ๑.3 การประชุมหารอืเรือ่งการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ของส�านักงานใหญ่ ITU ภายใต้กรอบการประชุม 
สภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๑9 เม่ือวันท่ี ๒7 กันยายน ๒๕๖๒  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย กสทช. ได้น�าเสนอ 
ข้อคิดเห็นและการเข้าร่วมออกเสียงสนับสนุนโครงการ 
ก่อสร้างตึกใหม่ของส�านักงานใหญ่ ITU ดังกล่าวแล้ว 

๒.	 การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระหว่าง
ประเทศ อาทิ การประชุม Regulator’s Roundtable 
(RR) และงาน International Training Programme 
(ITP) โดย กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจดัการประชมุ ITU 
Asia - Pasific 9th Regulators Roundtable (RR) and 
International Training Programme (ITP) ประจ�าปี 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุม 
ในครัง้นีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผูแ้ทนหน่วยงานจากประเทศ 
ต่างๆ ร ่วมอภิปรายถึงเหตุการณ์ด ้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการ
ก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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โดยเฉพาะการเร่งรดัให้เกดิการเปลีย่นแปลงของการเข้าสู่
ยคุดิจทิลั และการก�ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคมในยคุที ่๕  
(5th Generation of Regulation) และได้จัดฝึกอบรม 
ภายใต้หวัข้อ “International Training Programme (ITP)”  
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีพนักงาน 
ส�านักงาน กสทช. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และเอกชนจาก
ประเทศสมาชิก ITU จ�านวนกว่า 8๐ คน จากประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิกเข้าร่วมการอบรม และแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านแนวโน้มการพัฒนา ICT เพื่อรองรับนโยบาย 
ไทยแลนด์ ๔.๐ และประเด็นของการก�ากับดูแลด้วย 
ความร่วมมอืแบบผสมผสาน (Collaborative Regulation)  
ซึง่ผลจากการจัดงานดงักล่าวเป็นทีย่อมรบัและได้รบัค�าชม 
อย่างล้นหลามทั้งจากผู้แทนส�านักงาน ITU และผู้แทน 
จากประเทศต่างๆ 

๓.	 การส ่ง ผู ้แทนเข ้าร ่วมประชุมสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)	ดังนี้

 3.๑ การประชุมสภาบริหารของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๒ (ITU 
Council 2019) ณ ส�านักงานใหญ่ สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยส�านักงาน 
กสทช. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ 
ประชมุฯ และเป็น   ITU Councillor   ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงาน 
อ�านวยการในนามประเทศไทยของ ITU ซึ่งประเทศไทย
เป็นหน่ึงในประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก 
ITU Council มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีประเด็นส�าคัญท่ีได้
หารือในที่ประชุมฯ อาทิ (๑) การวางแผนและนโยบาย
ในการด�าเนินงานของ ITU (๒) การจัดกิจกรรมของ ITU  
(3)  การสนับสนุนให้ SME เข้าร่วมเป็นสมาชกิสมทบของ ITU  
(๔) การใช้ AI เพื่อประโยชน์ด ้านการอนุรักษ์ทาง 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และ (๕) การเตรียมการ 
ส�าหรับการประชุมนโยบายโทรคมนาคมระดับโลก  
ค.ศ. ๒๐๒๑ (World Telecommunication Policy  
Forum - WTPF) เป็นต้น 

 3.๒ การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ 
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑9 (World Radiocommunication  
Conference - WRC-19) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง 
ประเทศ ระหว่างวันที ่๒8 ตลุาคม - ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  

ณ เมืองชาร ์ม อัล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์  
โดย กสทช. ได ้มีการติดตามความคืบหน ้า และ
ร่วมพิจารณาประเด็นที่ เกี่ยวข้องในการเตรียมการ 
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมดังกล่าว 
มาอย่างต่อเน่ืองนบัแต่ปี ๒๕๕9 และได้แต่งต้ังคณะท�างาน 
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมฯ 
ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน กสทช. 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาการเตรียมการ
ของประเทศไทยในการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ท่ีประชุม การจดัเตรยีมเอกสารท่าทีของประเทศไทยทีจ่ะ
น�าเสนอต่อที่ประชุม และเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
WRC-19 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม  
๒๕๖๒ เห็นชอบเอกสารท่าทีของประเทศไทยและ 
แต่งต้ังคณะผู้แทนไทย พร้อมมอบอ�านาจให้แก่ผู ้แทน 
ส�านักงาน กสทช. ท�าหน้าท่ีหัวหน้าคณะและรองหัวหน้า 
คณะผู้แทนไทยในการอภิปราย ลงมติ และลงนามใน 
กรรมสารสดุท้าย (Final Acts) การประชมุใหญ่ระดบัโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑9 

 3.3 การประชมุสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ภาควิทยุคมนาคม (ITU - R) ส�านักงาน กสทช. 
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท�างานและเข้าร่วมจัดท�า
ข้อเสนอต่อท่ีประชุมฯ อาทิ (๑) การจัดท�าและปรับปรุง
แผนความถ่ีวิทยุ รวมท้ังแนวทางการบริหารและจัดการ
คลื่นความถี่ เทคโนโลยี ส�าหรับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (๒) การจัดท�าท่าทีของประเทศไทยเพื่อ
การก�าหนดย่านความถี่วิทยุส�าหรับการใช้งานกิจการ 
International Mobile Telecommunications (IMT) 
ในอนาคต รวมท้ังการก�าหนดความถีว่ทิยเุพิม่เตมิ ส�าหรบั 
กิจการเคลื่อนท่ีเป็นการหลักในการประชุมระดับโลก  
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑9 (WRC-19) และ  
(3) การจัดท�าแผนและการก�าหนดย่านความถี่และ 
การใช้งานคลืน่ความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคมเคลือ่นที่  
ทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทย เป็นต้น

 3.๔ การประชมุสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ภาคการก�าหนดมาตรฐานโทรคมนาคม (ITU - T) 
ส�านักงาน กสทช. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ โดย
มีประเด็นหารือท่ีส�าคัญ อาทิ (๑) การใช้งาน Internet  
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of Things (IoT) ซึง่ปัจจบุนัมกีารใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย 
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และ 
เป็นเทคโนโลยีที่ส�าคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชน 
อัจฉริยะ (Smart cities and communities) ให้สามารถ 
เชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ ซึ่งจะท�าให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาความแออัดท้ังที่อยู่อาศัยและการจราจร  
(๒) การพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (QoS) และคุณภาพ 
การให้บรกิารโทรคมนาคมจากการใช้งาน (QoE) ส�าหรบั 
เคร่ืองมือติดต่อสื่อสาร และ (3) การจัดท�าหลักเกณฑ ์
และกฎระเบียบแบบแผนการอนุญาตและก�ากับดูแล 
เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ
วิทยุระบบดิจิทัล เป็นต้น

 3.๕ การประชุ มสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม (ITU - D)  
ส�านักงาน กสทช. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยมี
ประเด็นหารือที่ส�าคัญ อาทิ (๑) เครื่องมือและแนวทาง 
ส�าหรับการก�ากับดูแลเพื่อการทดสอบในการใช้งาน 
ด้านดจิทิลั (๒) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญั ได้แก่ 
มีนโยบายการแข่งขัน มีแผนความถ่ีรองรับ ได้รับความ 
ร่วมมือและบริการระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๔.	 ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างๆ	ดังนี้	

 ๔.๑ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงาน 
กสทช. และกระทรวงพัฒนาดิจิทัลโทรคมนาคม และ 
การสือ่สารมวลชน แห่งสหพันธรฐัรสัเซยี โดยมีวตัถปุระสงค์
เพือ่สร้างความร่วมมอืและยกระดบัการพฒันาด้านกจิการ
วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ ใน 3  
ประเด็นหลกั ได้แก่ (๑) International Mobile Roaming  
(IMR) ซึง่เน้นความร่วมมอื และส่งเสรมิการเจรจาเชิงธรุกจิ 
เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ เพื่อให้เกิดการลดอัตรา
ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (Roaming) ระหว่างกัน  
(๒) Digital Broadcasting Television แลกเปลีย่นข้อมลู  
แนวปฏิบัติในการพัฒนาโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รวมถึง 
การพัฒนาเนื้อหาที่ออกอากาศ และ (3) Security  
of Telecommunication Usage แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ
โทรคมนาคม 

  ภายใต้ข้อตกลงฯ ส�านกังาน กสทช. ร่วมกับ 
กระทรวงพฒันาดจิทัิลโทรคมนาคม และการสือ่สารมวลชน 
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได ้จัดการประชุมเชิงวิชาการ 
ระหว่างประเทศ Forum on Digital Cooperation 
ระหว่างวันที่ ๑9 - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม  
อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาการด้านกิจการวิทยุ 
โทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทยและรัสเซีย อันจะก่อ
ให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงส่งเสริมให ้
หน่วยงานในภาคธุรกิจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานอันจะเป็นการเปิดโอกาส
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันด ี
ระหว่างไทยและรัสเซีย ท้ังนี้ มีผู ้เข้าร่วมการประชุม 
จ�านวนกว่า ๑9๕ คน

 ๔.๒ ข้อตกลงความร่วมมือด้านเน้ือหารายการ
ระหว่างส�านักงาน กสทช. และคณะกรรมการการสื่อสาร 
แห่งเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ 
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานก�ากบัดแูลทัง้สองประเทศในการ 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ และมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมด้านการผลิต
เนื้อหารายการร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างผู ้ผลิต
รายการในเรื่องของการเผยแพร่เนื้อหารายการระหว่าง
ประเทศ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่
เน้ือหารายการโทรทศัน์ อาท ิการจดัประชมุ สมัมนา และ
นิทรรศการ เป็นต้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
ก�ากับดูแลและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องด้านเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ระหว่างสองประเทศ 

  ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  
นบัแต่ปี ๒๕๖๐ จนถงึปัจจบุนั ได้มกีารจดัประชุมระหว่าง 
ส�านักงาน กสทช. และคณะกรรมการการสื่อสารแห่ง
เกาหลีใต้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม 
กิจการโทรทัศน์ร่วมกัน จ�านวนท้ังส้ิน ๔ คร้ัง โดยในปี  
๒๕๖๒ ได้จัดประชุมหารือทวิภาคี (Bilateral Meeting)  
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความก้าวหน้าในการ 
ขบัเคลือ่นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ 
โทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒9 ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ส�านักงาน 
กสทช.

79รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๓
ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
ของส�านักงาน กสทช.

การบริหารงานของส�านักงาน กสทช.

ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ได้มุ่งบริหารงานองค์กรตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลท่ีดี โดยการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้บุคลากร ส�านักงาน กสทช. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการด�าเนินงาน รวมทั้งการบริหารองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดรับทิศทางการด�าเนินงานและนโยบายท่ีวางไว้  
อันได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มุ่งส่งเสริมคนเก่ง คนดี การส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพ 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาสภาพแวดล้อมในส�านักงาน กสทช. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการด�าเนินงาน และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรส�านักงาน กสทช. ให้มีความเช่ียวชาญในงาน และต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กสทช. ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน�า 
ในระดับอาเซียนในการก�ากับดูแลการพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป โดยในปี ๒๕๖๒  
ได้มีการด�าเนินการส�าคัญ ดังนี้



๑.	 ให ้ความส�าคัญในการด�า เนินงานเ พ่ือ 
ขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ	พร้อมทั้งการส่งเสริมให้
บุคลากรของส�านักงาน	กสทช.	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ โดยส�านักงาน กสทช. ได้
ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจรติ ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุริตทัง้ระบบ โดยขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ให้ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักของ
ส�านักงาน กสทช. ๑๐ ประการ ได้แก่ ด้านการปฏบัิตหิน้าท่ี  
ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้อ�านาจ ด้านการ 
ใช้ทรพัย์สนิของทางราชการ ด้านการแก้ไขปัญหาการทจุรติ  
ด้านคุณภาพการด�าเนินงาน ด้านประสทิธิภาพการสือ่สาร 
ด้านการปรบัปรงุระบบการท�างาน ด้านการเปิดเผยข้อมลู 
และด้านการป้องกันการทุจริต

๒. จัดท�าบันทึกข้อตกลงคุณธรรมโครงการ 
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล	
Zone	C เมื่อวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือความ
โปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมท้ัง 
ส่งเสรมิให้บุคลากรส�านกังาน กสทช. ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ 
โปร่งใส มคีณุธรรม อนัเป็นรากฐานส�าคัญในการปลกูจติส�านกึ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ส่งผลต่อการยกระดับผลประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงานของส�านกังาน กสทช. พฒันาไปสู่ 
ระดับ AA ต่อไป อาทิ การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ 
จดัท�าประมวลจรยิธรรมพนกังาน และลกูจ้างของส�านกังาน  
กสทช. ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีทัศนคติท่ีดี 
ในการเป็นผูใ้ห้บรกิารประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเรว็  
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการจดักจิกรรมอบรมเพือ่เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
ภายใต้หวัข้อ “การยกระดบัธรรมาภบิาลด้านการให้บรกิาร 
และด้านการบริหารจัดการกระบวนงานภายในองค์กร”  
เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบัการน�าหลกัธรรมาภิบาล 

มาใช้กับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการยกระดับการ 
ให้บรกิารและการบรหิารจดัการกระบวนงานภายในองค์กร 
ให้มปีระสทิธภิาพตอบสนองผูรั้บบรกิารและผูม้ส่ีวนได้เสยี
โดยค�านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๓.	 ยกระดับส�านักงาน	กสทช.	ไปสู่ส�านักงาน
ดิจิทัล ซ่ึงเป็นการต่อยอดการด�าเนินงานจากปีท่ีผ่านมา  
โดยมีค�าสั่งแต่งต้ังคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนา
ส�านักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล เพื่อที่
ส�านักงาน กสทช. จะก้าวไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ยกระดับกระบวนการท�างาน ด้านปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
วิธี คิดของบุคลากรให้ก ้าวไปสู ่ส�านักงานดิจิทัล ซ่ึง 
จะเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสามารถรองรับบริบทของโลกที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้นีส้�านกังาน กสทช. ได้ก�าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางส�าหรับการ
รับส่งข้อมูลระหว่างส�านักงาน กสทช. และหน่วยงาน
ภายนอกแบบอัตโนมัติได้ ภายในปี ๒๕๖๔ เพื่อสอดรับ 
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล

๔. สร้างความตระหนักรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน	ให้แก่บุคลากร	
ส�านักงาน	กสทช. โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อ
ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส�านักงาน กสทช. และจัดท�ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส�านกังาน กสทช. ตามมาตรา 79 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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๕. พัฒนาระบบงานคุณภาพมุ่งสู ่มาตรฐาน
สากล	ISO	9001	:	2015	อย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่ม 
โครงการมานบัแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน 
ภายใต้ส�านักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบบริหารงาน
คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งในปี 
๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการใน ๑๑ ส�านักภายใต้สายงานบริหาร
องค์กร สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร สายงาน
กิจการภูมิภาค สายงานกิจการโทรคมนาคม และสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยส�านักงาน กสทช.
จะด�าเนินการต่อยอดการพัฒนาระบบบริหารงานฯ ให้
ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไป

๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์กร	โดยให้ความส�าคัญ
ในการสร้างความผูกพันของบุคลากรส�านักงาน กสทช.  
ต่อองค์กร การสร้างความเชือ่มัน่และการบรหิารบคุคลด้วย 
ระบบคุณธรรม ด้วยการด�าเนินโครงการต่างๆ ที่ส�าคัญ 
อาทิ โครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานคุณธรรม “คุณธรรม  
คุณท�าได้” ประจ�าปี  โครงการบตุรหลานพนกังานภาคฤดรู้อน  
การเสริมสร้างพลานามัย โครงการร้านค้าสวัสดิการ  
“ตลาดนดัสายลม” โครงการรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิ
ภายในส�านกังาน กสทช. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
ภายในส�านักงาน กสทช. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล เป็นต้น

๗.	 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก
รักสิ่งแวดล้อมกับบุคลากรส�านักงาน	กสทช. โดยมี 
เป้าหมายเพือ่สร้างความตระหนัก และรบัผดิชอบต่อสังคม 
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดแูลรกัษาทรพัยากรสิง่แวดล้อมของโลก ส�านกังาน 
กสทช. มีนโยบายรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกภายใน 
ส�านักงาน กสทช. เพื่อเป็นการลดการสร้างมลภาวะ 
ให้กับสิ่งแวดล้อม โดยมุ ่งลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก 
และการปลูกฝังจิตส�านึกของบุคลากรส�านักงาน กสทช. 
ให้หันมาใช้ภาชนะท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) และใช ้
ถงุผ้าแทนถุงพลาสตกิ โดยได้ประสานขอความร่วมมอืกบั
ผูป้ระกอบการร้านค้าสวสัดกิารในโรงอาหารของส�านกังาน 
กสทช. ให้งดใช้ภาชนะโฟมและหันมาใช้ภาชนะที่ท�า
จากกระดาษแทน ตลอดจนการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
ในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

๘.	 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ส�านักงาน	
กสทช.	อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับ
ส�านักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง อาทิ  
การด�าเนนิโครงการจดัการองค์ความรูข้องส�านกังาน กสทช.  
การด�าเนินกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู ่น้องพี่ ส�านักงาน 
กสทช. ประจ�าปี เป็นต้น
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การติดตามตรวจสอบการใช้คล่ืนความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ส�านักงาน กสทช. มีภารกิจในการบริหารคล่ืนความถ่ีและก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ปราศจากการรบกวน ตลอดจนการตรวจสอบ
และติดตามการใช้คลื่นความถี่ ทั้งในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 
พื้นที่บริการทั่วประเทศ ดังนี้ 

ส�านักงาน	กสทช.	ภาค	๑	(นนทบุรี) มีส�านักงาน 
กสทช. เขต ๑๑ (สมุทรปราการ) เขต ๑๒ (จันทบุรี)  
เขต ๑3 (สพุรรณบุร)ี เขต ๑๔ (ปราจีนบุร)ี เขต ๑๕ (อยธุยา)  
และเขต ๑๖ (ราชบุร)ี เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากบัดูแล 
โดยรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด 

ส�านกังาน	กสทช.	ภาค	๒	(ขอนแก่น) มสี�านกังาน 
กสทช. เขต ๒๑ (ร้อยเอด็) เขต ๒๒ (อบุลราชธาน)ี เขต ๒3 
(นครราชสมีา) เขต ๒๔ (อดุรธาน)ี และเขต ๒๕ (นครพนม) 
เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแล โดยรับผิดชอบพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด 

ส�านกังาน	กสทช.	ภาค	๓	(เชยีงใหม่) มสี�านกังาน 
กสทช. เขต 3๑ (ล�าปาง) เขต 3๒ (ตาก) เขต 33 
(พิษณุโลก) เขต 3๔ (เชียงราย) และเขต 3๕ (นครสวรรค์) 
เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแล โดยรับผิดชอบพื้นที่
ภาคเหนือ ๑7 จังหวัด 

ส�านักงาน	กสทช.	ภาค	๔	(สงขลา) มีส�านักงาน 
กสทช. เขต ๔๑ (ยะลา) เขต ๔๒ (ภูเก็ต) เขต ๔3 
(นครศรีธรรมราช) เขต ๔๔ (สุราษฎร์ธานี) และเขต ๔๕  
(ชมุพร) เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากบัดแูล โดยรบัผดิชอบ  
พื้นที่ภาคใต้ ๑๕ จังหวัด

เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องปราศจากการรบกวนการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ได้แก่ การตรวจสอบครอบครอง
ความถี่วิทยุ การตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของการ
แพร่คลื่นวิทยุ การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการรบกวนการ
ใช้งานคลื่นความถ่ีวิทยุและจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน 
เกีย่วกบัการใช้คลืน่ความถี ่การตรวจสอบการใช้งานความถี่ 
ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต การตรวจค้น จบักมุ และการด�าเนนิคดี 
กับผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔98 และกบัผูก้ระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัิ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีการใช้ ติดต้ัง ค้า เครื่องวิทยุคมนาคม 
โดยไม่ได้รับอนญุาต นอกจากนีย้งัได้มกีารตดิตามตรวจสอบ 
การแพร่คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้าน 
ความปลอดภัยของการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ
มนษุย์ ตรวจสอบเนือ้หารายการโทรทศัน์และรายการวทิยุ 
ที่เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ติดตาม
ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้

ภาค ๑ (นนทบุรี)
รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง 
๒๕ จังหวัด

ภาค ๒ (ขอนแก่น)
รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๐ จังหวัด

ภาค ๔ (สงขลา)
รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้

๑๕ จังหวัด

ภาค ๓ (เชียงใหม่)
รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ

๑7 จังหวัด
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๑.	 การตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุ
 ได้ตรวจติดตามเพื่อควบคุมการใช้คลื่นวิทยุ 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีส่�านกังาน  
กสทช. อนุญาตและจัดท�าฐานข้อมูลการครอบครองช่อง 
ความถีว่ทิยมุาใช้ประกอบการพจิารณาการจัดสรรความถี่
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกรณีการจัดสรรช่องความถี่ใหม่  
การจัดสรรช่องความถี่ใช้ร่วม (Sharing Frequency)  
การเรียกคืนช่องความถ่ีที่ไม่มีการใช้งานและเป็นข้อมูล 
เบื้องต้นในการตรวจสอบความถี่ที่ไม ่ได ้รับอนุญาต  
ส�าหรับน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ขยายผลการตรวจสอบการ
ครอบครองความถีวิ่ทยุ และระงบัการกระท�าของผูล้ะเมดิ 
ต่อไป ภายใต้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
โดยส�านักงาน กสทช. ภาค และส�านักงาน กสทช. เขต  
ได้ด�าเนินการตรวจสอบการครอบครองคลื่นความถี่ 
ประจ�าปี ดังนี้

 (๑) การตรวจสอบครอบครองการใช้ความถ่ี
ส�าหรับกิจการวิทยุน�าทางการบินต้ังแต่ย ่านความถี่ 
108 - 137 MHz โดยก�าหนดให้ตรวจสอบ ๒๔ ช่ัวโมง 
ทกุวนั และเนือ่งจากความถ่ีทีใ่ช้น�าทางการบินเป็นความถี่
ทีจ่�าเป็นต่อการสือ่สารในกิจการการบินและจ�าเป็นเพราะ 
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่  

จึงถือเป็นความถี่ซึ่งต้องด�าเนินการตรวจสอบเป็นประจ�า  
เพือ่เป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนวทิยุน�าทาง 
การบินได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และถูกต้อง

 (๒)  การตรวจสอบความถ่ีวิทยุตามแผน โดย
ส�านักงาน กสทช. เขต ท่ีมีเครื่องมือตรวจสอบการใช้ 
คลื่นความถี่ทั้งแบบประจ�าที่และระบบควบคุมระยะไกล
ตั้งอยู่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด 

 (3)  การตรวจสอบการครอบครองความถ่ี 
ตามที่มีการร้องขอเป็นกรณี

๒.	 การตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
 เพื่อควบคุมการแพร่คลื่นวิทยุให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและเงื่อนไขที่ก�าหนดตามใบอนุญาตของ
ส�านกังาน กสทช. และบรกิารตรวจวดัทางเทคนคิของการ 
แพร่คลื่นวิทยุตามที่ได้รับการร้องขอ หรือการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ โดย 
ปฏิบัติภายใต้ข้อก�าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008  
และข้อเสนอแนะของ ITU ได ้แก ่ การวัดความถี่ ,  
Bandwidth, Field strength และการตรวจวัดการ 
แพร่กระจายคลื่นท่ีไม่ต้องการ (Spurious emissions)  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๖

ตารางที่	๖	: แสดงค่าพารามิเตอร์ส�าหรับการตรวจสอบมาตรฐานของการแพร่คลื่นความถี่

ประเภทของสถานี พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ

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

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์หลัก
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองประกอบกิจการ
๔. ทดลองประกอบกิจการโทรทัศน์

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

ส�านกังาน กสทช. ได้ด�าเนนิการการตรวจสอบการ
แพร่คลื่นความถี่ของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานี
วิทยุคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุทดลอง

ประกอบกิจการ และสถานีโทรทัศน์ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 7 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒84



ตารางที่	๗	: แสดงผลการตรวจสอบมาตรฐานของการแพร่คลื่นความถี่

ประเภทสถานี จ�านวน	(สถานี)
ผลการตรวจสอบ

ผ่าน ไม่ผ่าน
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๕๑๔ ๕๑๔ -
สถานีวิทยุคมนาคม ๔ ๔ -
สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ ๒,๒๑3 ๒,๑๕๒ ๖๑
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 3๐7 3๐๐ 7
สถานีโทรทัศน์หลัก (TV Digital) ๕๖3 ๕๖๑ ๒

รวม ๓,๖๐๑ ๓,๕๓๑ ๗๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

สาเหตุที่ท�าให้ผลการตรวจสอบมาตรฐานการ 
แพร่คล่ืนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดเน่ืองจากมีการแพร่คลื่นนอกแถบ 
(Unwanted Emission) มค่ีาเบีย่งเบนความถี ่(Frequency 
Deviation) และแพร่คลืน่นอกแถบ (Out of Bandwidth) 
เกินกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด โดยส�านักงาน กสทช. ได้ให้ 
ผู้ประกอบการด�าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเครื่องส่งให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดต่อไป

๓.	 การตรวจสอบแก้ไขปัญหาการรบกวนการ 
ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ

 ส�านักงาน กสทช. ได้รับการแจ้งร้องเรียนการ 
รบกวนการใช้งานความถี่วิทยุจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ผ่านช่องทางต่างๆ  
อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย และศูนย์ Call Center  
1200 จ�านวน ๒3๒ เรื่อง โดยประเด็นความถี่ท่ีใช้งาน 
ถูกรบกวนถือเป็นประเด็นการร้องเรียนสูงสุดอันดับแรก 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕9 รองลงมาคือการตั้งสถานี/ 
ความปลอดภัยต ่อสุขภาพ และคุณภาพสัญญาณ/
ปัญหาการให้บริการ และอื่นๆ ตามล�าดับ ทั้งนี้ หาก 
พิจารณาจากประเด็นปัญหาการร้องเรียนการใช้งาน 
คล่ืนความถ่ีของหน่วยงานต่างๆ พบว่า บรษิทั วทิยุการบนิ 
แห่งประเทศไทย (บจก.วทิยุการบนิ) ร้องเรยีนเรือ่งปัญหา 
ความถี่ที่ใช้งานถูกรบกวนสูงสุด จ�านวน 7๑ เรื่อง โดยม ี
สาเหตุหลักจากการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมของ
เครื่องส่งวิทยุ (Spurious emission) โดยอาจเกิดจาก
เคร่ืองส่งวิทยุไม่ได้มาตรฐานทางเทคนิคตามข้อก�าหนด

ของส�านักงาน กสทช. หรือหน่วยงานตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานอืน่ทีเ่ทยีบเท่า ซ่ึงเป็นเหตใุห้เคร่ืองส่งวทิยทุ�างาน 
บกพร่อง ส่วนสาเหตุรองลงมา ได้แก่ การใช้ความถีต่รงกนั  
(Co-channel) และสาเหตุจากผลผลิตการผสมคล่ืน  
(Intermodulation product) การรบกวนทีเ่ป็นผลมาจาก 
การส่งกระจายเสยีงออกอากาศของสถานวีทิยกุระจายเสียง 
ทดลองประกอบกิจการ ท้ังในลักษณะของการแพร่
กระจายคลืน่แปลกปลอม การใช้ช่องความถีเ่ดยีวกนั และ
การผสมคลื่นท�าให้เกิดผลผลิตทางความถ่ีไปตรงกับย่าน
ความถี่วิทยุน�าร่องทางอากาศส�าหรับอากาศยาน ความถี่
ทีใ่ช้ควบคมุการจราจรทางอากาศ และความถีว่ทิยสุ�าหรบั
เครือ่งช่วยการเดนิอากาศท�าให้การตดิต่อสือ่สารในกจิการ
วิทยุการบินขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางการบินได้ ทั้งนี้ จากข้อร้องเรียน
ทัง้หมดดงักล่าวมจี�านวน ๔3 เร่ือง พบว่าเป็นการร้องเรยีน
ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ต่อประเด็นการ 
ต้ังสถาน/ีความปลอดภยัต่อสขุภาพ ซึง่ประเด็นปัญหาดงักล่าว 
เป็นเพียงข้อกังวลใจของผู้ร้องเรียน แต่อย่างไรก็ตาม
ส�านักงาน กสทช. ภาคต่างๆ ได้ด�าเนินการตรวจสอบและ
แจ้งผูร้้องเรียนให้ทราบแล้ว และในส่วนของการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้งานคลืน่ความถีว่ทิยุ จ�านวน  
๑89 เร่ือง ส�านักงาน กสทช. ภาคและเขตต่างๆ ได ้
ด�าเนนิการตรวจสอบสาเหตกุารรบกวนและได้ด�าเนนิการ 
แก้ไขและยุติปัญหาที่ก่อให้เกิดการรบกวนดังกล่าวได ้
ครบถ ้วนทั้ง ๑89 เรื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามตารางที่ 8 และตารางที่ 9 

85รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ตารางที่	๘	: ประเด็นปัญหาการร้องเรียนการใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานต่างๆ ปี ๒๕๖๒

หน่วยงานที่ร้องเรียน

ปัญหาที่ร้องเรียน

รวม ร้อยละความถี่
ที่ใช้งาน

ถูกรบกวน

การตั้งสถานี/
ความปลอดภัย
ต่อสุขภาพ

คุณภาพ
สัญญาณ/
ปัญหาการ
ให้บริการ

อื่น	ๆ

บจก.วิทยุการบิน 7๑ ๐ ๐ ๐ 7๑ 3๐.๖๐

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๔ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๖.๐3

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๒ ๒ ๒ ๑8 7.7๖

บริษัท/ห้าง/ร้าน ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ ๐.8๖

ประชาชนทั่วไป 8 ๔๐ ๔๔ ๑9 ๑๑๑ ๔7.8๔

ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๖.9๐

รวม ๑๒๒ ๔๓ ๔๖ ๒๑ ๒๓๒ ๑๐๐.๐๐

ร้อยละ ๕๒.๕๙ ๑๘.๕๓ ๑๙.๘๓ ๙.๐๕ ๑๐๐.๐๐  

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ตารางที่	๙	: ผลการแก้ไขและยุติปัญหาที่ก่อให้เกิดการรบกวนจากการใช้คลื่นความถี่วิทยุในกิจการต่างๆ ปี ๒๕๖๒

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

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ ๑๑ ๑๑ 8 8 ๖ ๑๔ ๔ 7 ๕ 3 9 3 89

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ 3 7 ๔ 9 3 3 3 ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ ๔8

ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 ๑ ๐ ๑ ๒ ๑ ๔ ๒ ๔ 3 ๒ ๒ ๑ ๒3

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ 7 ๑ ๑ ๑ ๔ ๐ 3 ๑ ๕ ๒ 3 ๑ ๒9

รวม ๒๒ ๑๙ ๑๔ ๒๐ ๑๔ ๒๑ ๑๒ ๑๗ ๑๗ ๙ ๑๘ ๖ ๑๘๙

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๔.		การตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 ได้ด�าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้งาน

ความถ่ีและรับแจ้งการใช้ความถี่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบการใช้ความถีว่ทิยมุปีระสทิธภิาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเฝ้าระวังมิให้เกิดการลักลอบใช้คลื่น
ความถี่ในลักษณะต่างๆ พบว่ามีการใช้งานความถี่ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจากกิจการประเภทกิจการกระจายเสียง และ

กิจการวิทยุคมนาคมเป็นหลัก โดยได้ด�าเนินการสั่งระงับ 
การด�าเนนิการและด�าเนนิการตามกฎหมายกบัผูก้ระท�าผิด  
ทั้งที่ตรวจพบจากส�านักงาน กสทช. ภาค/ส�านักงาน 
กสทช. เขต และท่ีได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน 
หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรฐั จ�านวนทัง้สิน้ ๒๒ ราย 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒86



ตารางที่	๑๐	: การด�าเนินการสั่งระงับและด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าผิด
ในการใช้ความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ปี ๒๕๖๒

ส�านักงาน	กสทช.

กิจการที่ใช้ความถี่
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ที่มาของการตรวจพบ

หนังสือร้องเรียน ส�านักงาน	
กสทช.	

ภาค/เขต	
ตรวจพบ

รวมกิจการ
กระจาย
เสียง

กิจการ
วิทยุ

คมนาคม
รวม ประชาชน

หน่วยงาน
เอกชน

หน่วยงาน
รัฐ

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ - - - - - - - -

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ - - - - - - - -

ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 ๑ 7 8 - - - 8 8

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ - 3 3 ๑ - - ๒ 3

รวมทั้งหมด ๑ ๑๐ ๑๑ ๑ - - ๑๐ ๑๑

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๕.	 การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย
 ได้ด�าเนินการตรวจค้นจับกุมและด�าเนินคดี 

กับผู ้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม  
พ.ศ. ๒๔98 และมาตรา ๕3 แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ที่มีการใช้ 
ตดิตัง้ ค้า เครือ่งวิทยคุมนาคมโดยไม่ได้รบัอนุญาต ร่วมกบั

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ทหาร ในการด�าเนนิการ โดยในปี ๒๕๖๒ 
พบผูก้ระท�าผดิ และได้ส่งพนกังานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดี  
จ� านวนทั้ งสิ้ น  ๔๕ คดี  ดั งมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่	๑๑	: การตรวจค้นและจับกุมผู้กระท�าความผิด ประจ�าปี ๒๕๖๒

ส�านักงาน	กสทช.

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม

จ�านวน
(คดี)

จ�านวนของกลาง
จ�านวน
(คดี)

จ�านวนของกลาง

เครื่องวิทยุ
คมนาคม
(เครื่อง)

อุปกรณ์
(รายการ)

รวม
เครื่องวิทยุ
คมนาคม
(เครื่อง)

อุปกรณ์
(รายการ)

รวม

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ 7 ๕๒ - ๕๒ ๖ 883 - 883

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ๑๒ ๒๖๑ 3๑ ๒9๒ ๒ ๕ ๕ ๑๐

ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 ๕ 8 ๒๖ 3๔ 7 ๖3 ๕๕ ๑๑8

ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ 3 - - - 3 ๑9 3 ๒๒

รวมทั้งหมด ๒๗ ๓๒๑ ๕๗ ๓๗๘ ๑๘ ๙๗๐ ๖๓ ๑,๐๓๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

87รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๖.	 การก�ากบัดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม	และการตรวจวัด
ระดบัการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าของสถานวีทิยคุมนาคม	
(EMF)

 ได้ด�าเนนิการตรวจระดบัความแรงสนามไฟฟ้า 
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ของสถานีฐานของ 
ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม 
แนวทางในการก�ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ของมนุษย์ฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญที่ก�าหนดไว้เป็น 
มาตรฐานสากล และผลจากการตรวจวัดจะน�ามา 

เปรยีบเทยีบกับระดบัขดีจ�ากดัการได้รบัคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 
จากเครื่องวิทยุคมนาคมที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
อยู่ใกล้ชิดบริเวณศีรษะ หรืออยู่ห่างจากร่างกายน้อยกว่า  
๒๐ เซนติเมตร ในต�าแหน่งใช้งานปกติ ซ่ึงอัตราการ 
ดดูกลนืพลงังานจ�าเพาะ (SAR) ในย่านความถี่ 100 kHz - 
10 GHz ส�าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กจ�าเพาะไฟฟ้า
จากการท�างาน และกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป
ต้องมีไม่เกินค่าตามมาตรฐาน กทช. มท. ๕๐๐๑ - ๒๕๕๐ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑๒

ตารางที่	๑๒	: ค่าตามมาตรฐาน กทช. มท. ๕๐๐๑ - ๒๕๕๐

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

ค่าเฉลี่ย SAR ส�าหรับทั่วทั้งร่างกาย (whole-body) ๐.๔

ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะและล�าตัว (head & trunk) ๑๐

ค่า SAR เฉพาะส่วนแขนขา (limbs) ๒๐

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

ค่าเฉลี่ย SAR ส�าหรับทั่วทั้งร่างกาย (whole-body) ๐.๐8

ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะและล�าตัว (head & trunk) ๒

ค่า SAR เฉพาะส่วนแขนขา (limbs) ๔

 โดยในปี ๒๕๖๒ ได้มีการตรวจวัดระดับการ 
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด  
จ�านวน 88๒ ครั้ ง  รวมทั้ ง ได ้ตรวจวัดระดับการ 
แผ่คล่ืนฯ ตามทีไ่ด้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนเพิม่เตมิ 
จากแผนที่ก�าหนด สรุปผลการตรวจวัดระดับการ 

แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จ�านวนทั้งสิ้น 933 ครั้ง โดย 
ผลการตรวจวัดดังกล่าวพบว่าระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) อยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ตารางที่ ๑3

ตารางที่	๑๓	:	แผน - ผล การตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ปี ๒๕๖๒ 

หน่วยงานที่ท�า
การตรวจสอบ

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

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

ภาค ๑ ๑๔ ๑9 ๑๔ ๑7 ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑ ๑๔ 9 ๑๔ ๑7 ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑8 ๑๔ ๒๑ ๑๔ ๔๖ ๑๔ ๒๖ ๑๔ ๒8 ๑๖8 ๒๒๖

ภาค ๒ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑ 3๐ ๑ 3๐ ๔ 3๐ 3๒ 3๐ ๒9 3๐ ๒๒ 3๐ 37 3๐ 3๕ ๒๑๐ ๑๖๕

ภาค 3 ๑๒ ๖ ๑๒ ๔ ๑๒ ๖ ๑๒ 3 ๑๒ 3 ๑๒ 3 ๑๒ 8 ๑๒ 8 ๑๒ ๒๐ ๑๒ ๑๖ ๑๒ ๑8 ๑๒ ๑9 ๑๔๔ ๑๑๔

ภาค ๔ 3๐ ๒๑ 3๐ ๔๖ 3๐ ๔๔ 3๐ ๔9 3๐ ๑7 3๐ ๔๖ 3๐ 3๕ 3๐ 39 3๐ 39 3๐ 3๔ 3๐ 37 3๐ ๒๑ 3๖๐ ๔๒8

รวม ๕๖ ๔๗ ๕๖ ๖๘ ๕๖ ๖๒ ๕๖ ๕๕ ๕๖ ๓๐ ๘๖ ๖๗ ๘๖ ๕๙ ๘๖ ๙๗ ๘๖ ๑๐๙ ๘๖ ๑๑๘ ๘๖ ๑๑๘ ๘๖ ๑๐๓ ๘๘๒ ๙๓๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒88



ทัง้นี ้หากจ�าแนกการตรวจสอบการแพร่คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า
ตามผูป้ระกอบการ พบว่าระดบัการแผ่คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
ของสถานวิีทยคุมนาคม (EMF) ของผูป้ระกอบการดงักล่าว

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๑๔

ตารางที่	๑๔	: ผลการตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ปี ๒๕๖๒ แยกตามผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ
ประจ�าปี	๒๕๖๒

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

AWN ๑8 ๒๐ ๑9 ๑8 8 ๒๔ ๑9 ๒9 38 ๔๐ ๔๔ ๔๐ 3๑7
DTN ๑๖ ๒3 ๒๑ ๑9 9 ๑9 ๑9 ๒๕ 3๒ 3๖ 3๑ 3๐ ๒8๐
TUC ๑๒ ๑9 ๑๒ ๑๒ ๖ ๑8 ๑๔ 3๒ 3๑ ๒8 ๒๖ ๒๒ ๒3๒
TOT ๑ ๕ 8 ๕ ๖ ๖ ๖ 7 ๕ 8 ๑๒ ๖ 7๕
CAT - ๑ ๒ ๑ ๑ - ๑ ๔ 3 ๖ ๕ ๕ ๒9
รวม ๔๗ ๖๘ ๖๒ ๕๕ ๓๐ ๖๗ ๕๙ ๙๗ ๑๐๙ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๐๓ ๙๓๓

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๗.	 การตรวจสอบเนื้อหารายการโฆษณาที่ผิด 
กฎหมายอาหารและยาทีเ่กีย่วข้องกบักจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์

 เพือ่ให้การขยายผลการด�าเนนิการไปในระดบั
พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการลงนาม 
ในบนัทกึข้อตกลง (MOU) เรือ่ง การก�ากบัดแูลการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือ
การด�าเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลและบังคับใช้ 
กฎหมาย ซึ่ งได ้แก ่  ส�านักงาน กสทช. ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส�านักงานคณะกรรมการ 
คุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
(สตช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีสาระส�าคัญ คือ 
(๑) การบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการ 
ปรบัลดข้ันตอนการส่ือสารส่งต่อข้อมูลระหว่างกนั เพือ่เพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (๒) การใช้และ 
แลกเปลีย่นข้อมลูการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน  
และ (3) การประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้ เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพแก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สขุภาพ รวมถงึการเยยีวยาความเสยีหายของผูบ้รโิภค โดย
มกีารแถลงข่าวเพือ่ให้สาธารณะได้รบัทราบความคบืหน้า 
ในการจัดการป ัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้การจัดการ
ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลติภัณฑ์สขุภาพเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติ

 โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ตดิตาม ตรวจสอบ/เฝ้าระวงั 
การออกอากาศเนื้อหารายการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
อาหารและยาท่ีเข้าข่ายการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังาน กสทช. ภาค ส�านกังาน 
กสทช. เขต ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
และ สสจ. เพื่อลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการด�าเนินการ รับฟัง 
ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ
จัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ ์
สขุภาพในระดบัพืน้ที ่๖ ครัง้ ในจงัหวดัพษิณโุลก เพชรบุรี 
ราชบรุ ีสงขลา ชมุพร และระนอง ทัง้นี ้เมือ่พบปัญหาหรอื
อุปสรรคในการด�าเนินการ ส�านักงาน กสทช. ส่วนกลาง  
ส�านกังาน กสทช. ส่วนภมูภิาค และส�านกังาน กสทช. เขต  
ทั่วประเทศ ได้มีการประชุมทางไกลเพื่อแจ้งปัญหา 
และหารอืแนวทางการแก้ไขร่วมกนั นอกจากนีย้งัได้หารอื
ร่วมกับ อย. และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคให้เกดิประสทิธภิาพ สามารถสรปุการด�าเนนิการ
ตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาหารและยาท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑๕

89รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ตารางที่	๑๕	: แสดงการด�าเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๒

การด�าเนินการ ดิจิทัลทีวี
ทีวีดาวเทียม
และเคเบิลทีวี

กิจการ
กระจายเสียง

ตรวจสอบพบผู้ประกอบกิจการที่โฆษณาเข้าข่ายการกระท�า 
ทีเ่ป็นการเอาเปรยีบผูบ้ริโภค / อย. หรือ สสจ. พิจารณาแล้ว 
ว่ามีความผิด 

๑๖ ราย
(73 กรณี)

๖7 ราย
(๑๕๒ กรณี)

98๖ สถานี
(๒,๑๑8 กรณี

โฆษณา)

มีค�าสั่งทางปกครองให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ระงับการโฆษณา 
ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นการชั่วคราว

๑๕ ราย
(๕3 ค�าสั่ง)

๖๕ ราย
(๑3๖ ค�าสั่ง)

๑3๖ สถานี
(๑๔๑ ค�าสั่ง)

มีค�าสั่งทางปกครองให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ระงับการกระท�า 
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

9 ราย
(๑๑ ค�าสั่ง)

๕3 ราย
(๕7 ค�าสั่ง)

๖3 สถานี
(๖3 ค�าสั่ง)

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒90



ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ส�านักงาน กสทช. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
การรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือเป็นการ
คุ ้มครองผู ้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและรู ้จักสิทธิของ
ตนเอง โดยได้แก้ไขปรับปรุงปัญหาเหล่านั้น รวมท้ังได้
ด�าเนินการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภค
และผูป้ระกอบกจิการฯ เพือ่รกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั 
ของคู่กรณี ตลอดจนพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ของประชาชนอยู ่เสมอเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ 
ผู้ใช้บรกิาร โดยในปี ๒๕๖๒ มีผลการปฏบัิตงิานทีส่�าคญั ดงันี้

๑.		การรับเรื่องร้องเรียน	
 ได ้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ศูนย์รับเรื่องร ้องเรียนส�านักงาน กสทช. หรือศูนย์  
Call Center 1200 ในการรับและแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีน 
เพือ่ยกระดับการให้บรกิารประชาชนและผูบ้รโิภค ให้การ 
พจิารณาและแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนในกจิการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว 
โดยศูนย์ Call Center ดังกล่าวสามารถรองรับการ 
ให้บรกิารประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชัว่โมงผ่านช่องทางต่างๆ  
ทีห่ลากหลาย ได้แก่ สายด่วน ๑๒๐๐, Mobile Application  
NBTC 1200, SMS, Email, Fax, Social Contact 
และช่องทางในการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง 
ร ้องเรียนที่ เกี่ยวข ้องกับหน่วยงานภายนอก ได ้แก ่  

ศนูย์บรกิารข้อมูลภาครฐัเพือ่ประชาชน “สายด่วน ๑๑๑๑”  
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และส�านักงาน 
คณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค (สคบ.) “สายด่วน ๑๑๖๖” 

 ในปี ๒๕๖๒ หากพิจารณาจากสถิติการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ ดังกล่าว พบว่ามีจ�านวนเร่ืองท่ี
ประชาชนร้องเรียนเข้ามาลดลงเม่ือเทียบจากปี ๒๕๖๑  
โดยมเีรือ่งร้องเรยีนจ�านวนท้ังสิน้ ๒,๐๐๕ เรือ่ง ซึง่เรือ่งทีม่ี
การร้องเรยีนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การร้องเรยีนบรกิาร
โทรศัพท์เคลือ่นที ่จ�านวน ๑,398 เรือ่ง อาท ิปัญหาถูกคดิ
ค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีจ่ากข้อความสัน้ (SMS) ท่ีไม่ได้
สมคัร/SMS รบกวน ปัญหาการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ี รองลงมาคือการร้องเรียนบริการอินเทอร์เน็ต  
ซ่ึงต้องการยกเลกิบรกิารโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย จ�านวน ๒9๔ เรือ่ง  
และการร้องเรียนเก่ียวกับการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์
เคลื่อนที่/สถานีวิทยุคมนาคม จ�านวน ๑๒7 เรื่อง  
ตามล�าดบั ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่๑๖

ตารางท่ี	๑๖	: การรบัเรือ่งร้องเรยีนผ่านศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนส�านกังาน กสทช. หรอืศนูย์ Call Center 1200 ปี ๒๕๖๒

ล�าดับ
ที่

การรับเรื่องร้องเรียน	
จ�านวน	(เรื่อง)

เพิ่ม	/	(ลด)
ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๑

๑ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัญหาถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
ข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร / SMS รบกวน ปัญหาการโอนย้าย 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

๑,398 ๒,๐๖๕ (๖๖7)

๒ บริการอินเทอร์เน็ต ๒9๔ 3๒๑ (๒7)

3 การตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ / สถานีวิทยุคมนาคม ๑๒7 ๑8๐ (๕3)

๔ อื่นๆ อาทิ ปัญหาเก่ียวกับการขอยกเลิกบริการจานดาวเทียมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย / ปัญหาไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ตามปกติ เป็นต้น

๑8๖ ๒88 (๑๐๒)

รวม ๒,๐๐๕ ๒,๘๕๔ (๘๔๙)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
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 ส�าหรับเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและ 
ได้ตดิต่อสอบถามข้อมลูฯ ผ่านบรกิารศูนย์ Call Center 1200  
จ�านวนทั้งสิ้น 7๔,๐7๑ เรื่อง ซึ่งพบว่ามีจ�านวนที่มากขึ้น
เมื่อเทียบจากปี ๒๕๖๑ โดยเรื่องที่มีการสอบถามสูงสุด 3 
อนัดับแรก ได้แก่ การสอบถามข้อมลูโครงการอนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จ�านวน ๔๒,๔๐๔ เรื่อง  
รองลงมาคอื การสอบถามข้อมลูโทรศพัท์เคลือ่นที ่จ�านวน  

7,๔๖7 เรื่อง อาทิ ถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร/SMS รบกวน และ
สอบถามรายละเอียดการใช้บริการและการยกเลิกบริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และสอบถามช่องทางการติดต ่อ 
ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม/ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 
และโทรทัศน์ จ�านวน ๕,8๕๒ เรื่อง ตามล�าดับ ดังมี 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑7

ตารางที่	๑๗	: สถิติเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและได้ติดต่อสอบถามข้อมูลฯ ผ่านบริการศูนย์ Call Center 1200 

ล�าดับ
ที่

การรับเรื่องร้องเรียน 
จ�านวน	(เรื่อง) ผลต่าง

ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๑ เพิ่ม	/	(ลด)

๑ การสอบถามข้อมูลโครงการอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูในพ้ืนทีช่ายขอบ/ 
การสอบถามข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

๔๒,๔๐๔ ๑๕,๕79 ๒๖,8๒๕

๒ การสอบถามข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7,๔๖7 ๑๐,๒๐๕ (๒,738)

3 รายละเอียดการใช้บริการและการยกเลิกบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
และสอบถามช่องทางการติดต่อผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม/ 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕,8๕๒ ๔,77๖ ๑,๐7๖

๔ อื่นๆ อาทิ สอบถามข้อมูลโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล / ข้อมูล
ขั้นตอนการขอใบอนุญาต มี ใช้ ตั้ง ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น

๑8,3๔8 ๑๖,๑9๕ ๒,๑๕3

รวม ๗๔,๐๗๑ ๔๖,๗๕๕ ๒๗,๓๑๖

 นอกจากนี้ ศูนย์ Call Center 1200 ยังเป็น 
ศูนย์กลางในการรับแจ้งประเด็นปัญหาการพาดสาย
สื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ โดยศูนย์ Call Center 1200 ได้
ประสานงานและน�าส่งเรือ่งไปให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ
ผูป้ระกอบการให้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาฯ โดยเรว็ รวมท้ัง
ได้ติดตามผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและแจ้ง  
ผูร้้องเรยีนต่อไป ตลอดจนให้การช่วยเหลอืรบัเร่ืองร้องเรยีน 
กรณีที่มีประชาชนประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารท่ี 
ไม่เป็นระเบียบพร้อมทัง้ตดิตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และส่งข้อมูลให้ส�านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมิภาคลงตรวจสอบพื้นที่ที่ เกิดเหตุและพบกับ 
ผู้เสียหายเพื่อช่วยเหลือในทันที 

 ในปี ๒๕๖๒ พบว่ามีประชาชนแจ้งปัญหา 
สายสือ่สารผ่านศนูย์   Call Center   จ�านวนทัง้สิน้   3,๔๒๔   เรือ่ง  
แบ่งตามพื้นที่ที่พบปัญหาภายใต้ความรับผิดชอบของ 
ส�านักงาน กสทช. ภาค ดังนี้ ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑  
จ�านวน ๒,๒๕๖ เรื่อง ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ จ�านวน 
๒๖๑ เรื่อง ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 จ�านวน 3๒๔ เรื่อง 
และส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ จ�านวน 3๑3 เรื่อง 

๒.	 การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ
กิจการโทรคมนาคม	

	 ๒.๑		การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีน 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

  (๑)  ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ
เกีย่วกบัเรือ่งร้องเรียนท่ีเกีย่วข้องกบัการกระท�าท่ีเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ตามกระบวนการภายใต้ข้อก�าหนดของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการพจิารณาค�าขอหรอืค�าร้องเรยีนด้านกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ และประกาศส�านักงาน กสทช. 
เรื่องการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในปี	
๒๕๖๒	มีเรื่องร้องเรียนจ�านวน	๗๓	เรื่อง	ซึ่งสามารถ
ยุติ/ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๖๘	เรื่อง	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	๙๓.๑๕ หากพิจารณาแยกตามประเภทบริการ 
พบว่ามีจ�านวนเรื่องร้องเรียนบริการกิจการโทรทัศน์ 
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จ�านวน 7๐ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การยกเลิกการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ 
ให้บรกิารโดยไม่แจ้งให้ผูบ้รโิภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
3๐ วัน การไม่คืนเงินค่าค้างช�าระแก่ผู ้บริโภคภายใน 

3๐ วันตามที่กฎหมายก�าหนด (เช่น ค่าอุปกรณ์กล่อง
ดาวเทียม ค่าแพค็เกจรายเดอืนท่ีช�าระล่วงหน้า) และเรือ่ง 
ร้องเรียนบริการกิจการกระจายเสียง จ�านวน 3 เรื่อง  
ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๑8

ตารางที่	๑๘	: สถิติเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประเภทบริการ
จ�านวน
(เรื่อง)

ยุติ/ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กิจการโทรทัศน์

๑. ดิจิทัลทีวี

 ๑.๑ ช่องรายการ 3 3 ๑๐๐.๐๐ - -

 ๑.๒  อุปกรณ์/การรับสัญญาณ - - - - -

๒.  แบบบอกรับสมาชิก 

 ๒.๑ โครงข่าย

   ๒.๑.๑  กล่องดาวเทียม ๖๔ ๕9 9๒.๑9 ๕ 7.8๑

   ๒.๑.๒  เคเบิลทีวี ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ - -

 ๒.๒  ช่องรายการ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ - -

รวม ๗๐ ๖๕ ๙๒.๘๖ ๕ ๗.๑๔

กิจการกระจายเสียง

๑.  วิทยุหลัก (รายเดิม) - - - - -

๒.  ผู้ได้รับอนุญาตทดลองออกอากาศ

 ๒.๑  สาธารณะ - - - - -

 ๒.๒  ชุมชน - - - - -

 ๒.3  ธุรกิจ 3 3 ๑๐๐.๐๐ - -

รวม ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐ - -

จ�านวนทั้งหมด ๗๓ ๖๘ ๙๓.๑๕ ๕ ๖.๘๕

หมายเหตุ :  ๑)  ข้อมูลต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - 3๐ กันยายน ๒๕๖๒ เน่ืองจากกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนใน 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์เป ็นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง การก�าหนดขั้นตอนและ 
 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค�าขอหรือค�าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซ่ึงรวม 
 ระยะเวลาในการด�าเนินการตามกระบวนการแล้วใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ - 3 เดือน

 ๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
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  (๒) ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ�านวน 
ทั้งสิ้น 88 เร่ือง แบ่งเป็น ๑) ประเภทบริการโทรทัศน ์
ระบบดจิทิลั จ�านวน ๔๔ เรือ่ง ๒) โทรทศัน์ระบบเคเบลิทวี ี
และระบบดาวเทียม จ�านวน 8 เรื่อง 3) วิทยุทดลอง 
ออกอากาศ จ�านวน 3๒ เรื่อง และ ๔) วิทยุ (รายเดิม)  
จ�านวน ๔ เรื่อง ประเด็นที่มีการร้องเรียนสูงสุดคือ เนื้อหา 
รายการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาตามกรอบกฎหมาย 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาท ิเนือ้หาที่ 
ขัดต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอนัดขีองประชาชน  
เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจและสุขภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง คิดเป็นร้อยละ ๔9 รองลงมา
คอืการไม่ปฏบิตัติามเง่ือนไขการหารายได้ของวิทยุทดลอง
ประกอบกิจการประเภทสาธารณะและประเภทชุมชน 

แผนภูมิที่	๑	: แสดงเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและเนื้อหารายการ จ�าแนกตามประเด็น

หมายเหตุ :  จ�านวนเร่ืองร้องเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - 3๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยกระบวนการพิจารณาเป็นไปตาม  
ประกาศ กสทช. เรือ่ง การก�าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาแล้วเสรจ็ในการพจิารณาค�าขอหรอืค�าร้องเรยีนด้านกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์

	ร้อยละ	๕
	ร้อยละ	๖

	ร้อยละ	๔๙ 	ร้อยละ	๒๘

	ร้อยละ	๑๒

 เนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม (ตามมาตรา 37) จ�านวน ๔3 เรื่อง
 การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการหารายได้ จ�านวน ๒๕ เรื่อง
 เนื้อหารายการไม่เป็นไปตามประกาศ คสช. จ�านวน ๑๑ เรื่อง
 การจดัระดับความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ จ�านวน ๕ เรือ่ง
 ประเด็นอื่นๆ จ�านวน ๔ เรื่อง

ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๒8 ประเด็นเนื้อหารายการ 
ที่ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง 
อันขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ฉบบัท่ี 97/๒๕๕7 เรือ่ง การให้ความร่วมมอืต่อการปฏบิตังิาน 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๐3/๒๕๕7 คดิเป็น 
ร้อยละ ๑๒ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ เนื่องจากมีการน�าเสนอเนื้อหาด้านเพศ ภาษา 
และความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ ๖ และอื่นๆ คิดเป็น 
ร้อยละ ๕ โดย ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการยุติ/ 
ด�าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จ 
จ�านวน 8๒ เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ 93.๑8 ดงัมรีายละเอยีด
ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ 
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แผนภูมิที่	๒	:	สถานะการด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

 ๒.๒		การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีน 
ในกิจการโทรคมนาคม	

  (๑)  ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม หรือผู ้ ท่ีได้รับความ 
เดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม เช่น 
ปัญหาทางด้านมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ  

บริการเสริม การคิดค่าบริการผิดพลาด และการยกเลิก 
บริการ โดยในป ี  ๒๕๖๒ มีเรื่องร ้องเรียนจ�านวน  
๑,๖๕8 เรื่อง สามารถได้ข้อยุติแล้ว จ�านวน ๑,๔๒3 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 8๕.83 และอยู ่ระหว่างด�าเนินการ  
จ�านวน ๒3๕ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ ๑๔.๑7 ดงัมรีายละเอยีด 
ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒ 

  หากจ�าแนกตามประเภทบรกิาร ๔ ประเภท 
ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ อันดับแรกคือ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�านวน ๑,๒9๕ เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 78.๑๑ รองลงมาคือบริการอินเทอร์เน็ต จ�านวน 
๒9๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑7.73 อันดับที่สามคือ 

บรกิารโทรศพัท์ประจ�าที ่จ�านวน ๔๑ เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ  
๒.๔7 และสถานีวิทยุคมนาคม จ�านวน ๒8 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๖9 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑9 
และแผนภูมิที่ 3 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตารางที่	๑๙	: สถานะการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนจ�าแนกตามประเภทบริการ ประจ�าปี ๒๕๖๒

ประเภทบริการ

เรื่องทั้งหมด สถานะเรื่องร้องเรียน

จ�านวน ร้อยละ
ยุติ/

ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ

ร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

ร้อยละ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑,๒9๕ 78.๑๑ ๑,๑๐9 8๕.๖๔ ๑8๖ ๑๔.3๖

อินเทอร์เน็ต ๒9๔ ๑7.73 ๒๕๒ 8๕.7๑ ๔๒ ๑๔.๒9

โทรศัพท์ประจ�าที่ ๔๑ ๒.๔7 3๔ 8๒.93 7 ๑7.๐7

สถานีวิทยุคมนาคม ๒8 ๑.๖9 ๒8 ๑๐๐.๐๐ - -

รวมทั้งหมด ๑,๖๕๘ ๑๐๐.๐๐ ๑,๔๒๓ ๘๕.๘๓ ๒๓๕ ๑๔.๑๗

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ร้อยละ	๘๕.๘๓

ร้อยละ	๑๔.๑๗

 อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๒3๕ เรื่อง
 ยุติ จ�านวน ๑,๔๒3 เรื่อง
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แผนภูมิที่	๓ :	จ�านวนการร้องเรียนของผู้ให้บริการแต่ละรายตามประเภทการบริการ

๓๔๒ ๒๙๔

๖๒๙

๑๕ ๕ ๑๐

โทรศัพท์เคลื่อนที่
จ�านวน	(เรื่อง)

  AIS Group    DTAC Group    TRUE Group
  CAT    TOT    Others

โทรศัพท์ประจ�าที่
จ�านวน	(เรื่อง)

  TOT    CAT

๔๐

๑

อินเทอร์เน็ต
จ�านวน	(เรื่อง)

  AIS Group    3BB    CAT
  TRUE Group    TOT    Others

๔๔
๘๕

๙

๑๓๑

๒๐ ๕

สถานีวิทยุคมนาคม
จ�านวน	(เรื่อง)

  AIS Group    DTAC Group    TRUE Group

๕

๑๒ ๑๑
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เมือ่จ�าแนกปัญหาเรือ่งร้องเรยีนออกเป็น 9 ประเดน็  
โดยประเดน็ปัญหาทีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรยีนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก  
ได้แก่ คณุภาพและมาตรฐานการให้บรกิาร จ�านวน ๖๒๑ เรือ่ง  
คิดเป็นร ้อยละ 37.๔๕ การคิดค่าบริการผิดพลาด 

จ�านวน 3๐3 เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ ๑8.๒8 และบรกิารเสรมิ  
จ�านวน ๒8๖ เรื่อง คิดเป ็นร ้อยละ ๑7.๒๕ ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒๐

ตารางที่	๒๐	:	สถานะการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนตามประเด็นปัญหา ปี ๒๕๖๒

ล�าดับ
ที่

ประเด็นปัญหาหลัก เรื่องทั้งหมด

สถานะเรื่องร้องเรียน

ยุติ
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

๑ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ๖๒๑ ๕๒7 9๔

๒ คิดค่าบริการผิดพลาด 3๐3 ๒๖3 ๔๐

3 บริการเสริม ๒8๖ ๒๖๑ ๒๕

๔ การยกเลิกบริการ ๒๕9 ๒๑7 ๔๒

๕ ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล 8๕ 73 ๑๒

๖ ปัญหาเกี่ยวกับการถูกก�าหนดระยะเวลาการใช้บริการ 78 ๖๒ ๑๖

7 การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง (ข้อมูลไม่ครบถ้วน) ๑๔ 9 ๕

8 การเข้าถึงบริการ 9 8 ๑

9 เรื่องร้องเรียนอื่นๆ 3 3 ๐

รวม ๑,๖๕๘ ๑,๔๒๓ ๒๓๕

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

  (๒)  ได้ด�าเนนิการเผยแพร่สือ่ประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อให้ความรู ้แก่ประชาชนเรื่องช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียน ๑๒๐๐ (ให้บริการฟรี) เพื่อให้ผู ้บริโภคใน 
กิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน
ต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้รับรู้
ข้อมลูดงักล่าว และเกดิความรูค้วามเข้าใจในสทิธิผูบ้รโิภค
ในกิจการโทรคมนาคม ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และ
สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างคุ้มค่า เป็นธรรม  
และสามารถปกป้องตนเองจากการถกูละเมดิสทิธิทีต่นพงึมี

  (3) ได้ด�าเนินการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผู ้บริโภค 
ในกจิการโทรคมนาคมในรปูแบบสือ่วีดทิศัน์ infographic 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (www.tcp.nbtc.go.th) Facebook 
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยเป็นการน�าเสนอข้อมูล 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค อาท ิปัญหาทีเ่กิดจาก SMS SPAM  

โดยใช้บริการกด *๑37 ฟรีทุกเครือข่าย เพื่อยกเลิก 
ข้อความกวนใจหรือไม่ตั้งใจสมัคร การแนะน�าภารกิจของ
ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม เป็นต้น

  (๔)  ได้ด�าเนนิการจดัสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร 
เกี่ยวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
โดยส�านกังาน กสทช. ได้จดัสมัมนาเชงิปฏิบตักิารเกีย่วกบั 
การไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ณ  
ห้องประชมุอารีย์ ๑ ชั้น ๒๒ โรงแรมเดอะควอเตอร์ อารีย์ 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒8 ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ 
ผู ้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ 
แบ่งปันประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการด�าเนนิการไกล่เกล่ีย
ข้อพพิาทด้านกจิการโทรคมนาคมไปประยกุต์ใช้ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในปี ๒๕๖๒ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การบรหิารงานของคณะกรรมการบรหิารงานกองทนุฯ มผีลการปฏบัิติงานประจ�าปีทีส่�าคญั ดงันี้

ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

๑.	 ด้านการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	
 ได้ทบทวนและปรบัปรุงแผนแม่บท กทปส. ให้

เชือ่มโยงและสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสังคม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕79) รวมทั้งแผนแม่บท กสทช. 
ได้แก่ แผนแม่บทการบรหิารคล่ืนความถ่ี แผนแม่บทกจิการ
โทรคมนาคม แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์  
และแผนการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ 
และบริการเพื่อสังคม โดยจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ 
จดัท�า (ร่าง) แผนแม่บทกองทนุวจัิยและพัฒนาฯ ระยะ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๖) จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ 
สมาคม มลูนธิิ สถานศกึษา หน่วยงานของรฐั ผูป้ระกอบการ  
ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ระยะ ๔ ปี ก�าหนด
จะประกาศใช้ในต้นปี ๒๕๖3

๒.	 ด้านการจัดสรรเงินกองทุน	
 ได้จัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะและประชาชน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนตามกรอบที่ก�าหนด ดังนี้

 (๑) ทุนประเภทที่	๑ (โครงการที่เกิดจากผู้มี
สทิธขิอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุนเงินจากกองทนุท่ีเป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทนุตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (3)  
และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และ 
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ) หรอืทุนแบบเปิดกว้าง จ�านวน ๒๔ โครงการ  
รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น ๑๔3.๐๐ ล้านบาท 

 (๒) ทุนประเภทที่	๒ โครงการที่มุ่งเน้นการ
บรรลุความส�าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร 
กองทุน โดยก�าหนดเป็นขอบเขตงาน (Term of Reference)  
รวมจ�านวน 3๒๖.7๕ ล้านบาท รวมถึงสนับสนุนทุน 
กรณีท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จ�านวน 88.97 
ล ้านบาท และมีการประกาศกรอบวงเงินเพิ่มเติม 
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท 

 (3) ทุนประเภทที่ 	 ๓	 โครงการหรือการ 
ด�าเนินการที่ กสทช. ประกาศก�าหนด เพื่อให้บรรลุ 
วตัถปุระสงค์ของกองทุน จ�านวน ๒ โครงการ จ�านวนเงิน  
89.๖๔ ล ้านบาท ได ้แก ่ โครงการประกวดลูกทุ ่ง 
ร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ของหน่วยงาน 
กรมประชาสัมพันธ์ จ�านวน 3๐.๐๐ ล้านบาท และ
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ของหน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ�านวน ๕9.๖๔ ล้านบาท 

 (๔) ทนุประเภทที	่๔	การสนบัสนนุการด�าเนนิการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ วงเงิน ๕3๐.๐๐ ล้านบาท

๓.	 ด้านการดูแลรักษาเงินกองทุน	
 กทปส. มีรายรับทั้ ง ส้ินเป ็นจ�านวนเงิน 

๑๐,37๑.๔8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับเงินจากผู้รับ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสมทบเพ่ือด�าเนนิงาน 
ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย 
ทั่วถึง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
และโทรทศัน์สมทบ เป็นจ�านวนเงนิ 8,๒๕8.8๒ ล้านบาท  
ดอกผลจากกองทุนและอื่นๆ จ�านวนเงินรวม ๒,๑๑๒.๖๖  
ล้านบาท และกองทุนมีรายจ่ายท้ังสิ้นเป็นจ�านวนเงิน  
9,89๐.9๔ ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงนิในโครงการตาม 
วตัถปุระสงค์ของกองทุนเป็นจ�านวนเงนิ ๖,๑๐๕.๔๒ ล้านบาท  
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และอีกจ�านวน 3,78๕.๕๒ ล้านบาท เป็นการให้ 
ส�านักงาน กสทช. ยืมเงินเพื่อชดเชยให้ผู้รับใบอนุญาต 
ทีวีดิ จิทัลที่ขอคืนใบอนุญาตก่อนก�าหนด ในขณะที่ 
กองทุนฯ ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาโครงการอีกจ�านวน 
๔๕,๒๖9.๕7 ล้านบาท ดงันัน้กองทนุมเีงนิคงเหลอืหลงัหกั 
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นจ�านวนเงิน  
๔,3๕9.9๔ ล้านบาท โดยกองทุนฯ ได้น�าเงินฝาก 
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศ  
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการ 
เก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดท�าบัญชีและระบบบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก ้ไขเพิ่มเติม โดยได ้ รับอัตรา 
ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๔

๔.	 ด้านการติดตามและประเมินผลกองทุน	
 ได้ก�าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

กองทุนฯ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 (๑)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพือ่ประโยชน์สาธารณะ เพือ่พจิารณาติดตามและประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กทปส.  
รวมทั้งการเชิญผู ้รับทุนมารายงานความคืบหน้าของ
โครงการเป็นระยะๆ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

 (๒)  การก�าหนดให้ผูร้บัทุนจัดส่งรายงานความ
ก้าวหน้าโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินตามงวดงาน 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญารับทุน 

 (3)  การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัผลงาน
วิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ผลการด�าเนินโครงการตามสัญญารับทุนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
โครงการ รวมทัง้การพจิารณาให้ความเหน็ชอบต่อผลงาน
ที่ผู้รับทุนส่งมอบ

๕.		ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุน	
 ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย บทบาทหน้าท่ี ภารกิจ  
ผลการปฏิบัติงาน และจัดท�าบทสัมภาษณ์ผู ้บริหาร  
รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
ผ่านทางช่องทางการสื่อสารแขนงต่างๆ แก่สาธารณะ 
เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิการของกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) การคัดเลือกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการเผยแพร่ได้มากที่สุด 

 (๒)  การจัดล�าดับข่าวการประสัมพันธ์เพื่อให ้
ถึงกลุ ่มเป ้าหมายอย่างต ่อเน่ือง ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ  

 (3)  การจัดกิจกรรมด้วยการเชิญสื่อมวลชน
จากแขนงต่างๆ ลงพืน้ท่ีดูงานโครงการท่ีได้รบัการสนบัสนนุ 
จาก กทปส. โดยได้รับผลตอบรับจากสื่อมวลชนและ 
มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต้นแบบของ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทฯ ในสื่อต่างๆ  
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี 

 (๔) การรวบรวมและจดัพิมพ์หนงัสอืคูม่อืการ
ขอรบัทนุของ กทปส. เพือ่เป็นแนวปฏิบตัใินการด�าเนนิการ
ตามสัญญาให้ผู้รับทุนทั้งในส่วนของการยื่นขอทุน การท�า 
สญัญารบัทนุ การด�าเนนิการตามสญัญารบัทนุ การด�าเนนิการ 
ด้านการเงินและบัญชี การปิดโครงการ และการกระท�า 
ผิดสัญญา เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะทราบและมีความ 
เข้าใจขั้นตอนการด�าเนินการให้ทุนสนับสนุน กทปส.  
มากยิ่งขึ้น

  นอกจากการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ดังกล่าวข้างต้น ในปี ๒๕๖๒ กทปส. ได้สร้างความร่วมมือ 
ทางวชิาการร่วมกบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
(International Telecommunication Union: ITU)  
ขึ้นเป็นปีท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และศักยภาพของผู้ขอทุนวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ผู้แทน 
จากหน่วยงาน มูลนิธิ องค์กร สมาคม และหน่วยงานอื่นๆ  
ท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส. 
ในประเด็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ จนถึงเทคโนโลยี
อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูในอนาคต โดยในปี ๒๕๖๒ กทปส.  
และ ITU ได้จัดฝึกอบรมในประเด็นเรื่อง Building  
Distributed Ledger Technologies (Blockchain) 
Projects
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การติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี   ๒๕๖๒  การด�าเนินงานของ กทปส. มีประสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล ดังนี้

๑.	 ด้านประสิทธิภาพ	
 (๑)  การจัดสรรเงนิจากกองทนุเพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินโครงการตามมาตรา ๕๒ มีประสิทธิภาพ 
โดยได้จ�านวนโครงการตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้และสามารถ 
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้ โดย กทปส. ได้ประกาศส่งเสรมิและ 
สนับสนุนเงินกองทนุประเภทที ่๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ภายใต้ 
กรอบวงเงินงบประมาณการจัดสรร จ�านวน 3๐๐.๐๐  
ล้านบาท ซึง่คณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ได้มกีารคัดเลอืก 
หน่วยงานที่สมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  
พร้อมทัง้มกีารปรบัลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมกบั 
ปริมาณเนื้องาน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ และได้เสนอผลการพิจารณาการ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุเงนิ กทปส. ให้ กสทช. เพือ่พจิารณาเหน็ชอบ  

โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาสนับสนุน  
จ�านวน ๒๒ โครงการ เป็นยอดวงเงินจัดสรรทั้งส้ิน  
จ�านวน ๑3๐.7๐ ล้านบาท จากวงเงินค�าขอรบัการส่งเสรมิ 
และสนับสนุน จ�านวน ๒๐๐.๐๔ ล้านบาท สามารถ
พจิารณาปรับลดเป็นผลให้ประหยัดงบประมาณได้ จ�านวน 
๖9.3๔ ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 3๕ ท้ังนี ้มโีครงการ
ทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาของ กสทช. จ�านวน ๒ โครงการ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประเมินการจ�าแนกผู้สูงอายุ
เพือ่ออกแบบเครือ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิชีวติ 
ประจ�าวันผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ Smart EMS เพื่อ
เป็นระบบเตือนด้านความปลอดภัยให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
และระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร โดย Machine 
Learning ด้วยข้อมูลจาก Sensor ในยานพาหนะผ่าน
โครงข่าย IoT ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒๑ 
และตารางที่ ๒๒

ตารางที่	๒๑	: โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก กสทช.
หน่วย : ล้านบาท
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๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้
บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู ้พิการ
ทางการได้ยนิแบบบรูณาการน�าร่อง

๖.9๕ ๕.๑๔ ด�าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่าม
ภาษามืออย่างบูรณาการน�าร ่อง ที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการ
ได้ยิน

๒ โครงการศูนย ์การ เรี ยนรู ้ ผ ่ าน 
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เพือ่ให้ผูส้งูอายุ 
รู ้ จักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต

8.83 8.8๒ ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้สูงอาย ุ 
เพื่อให้ผู ้สูงอายุรู ้จักและมีโอกาสเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้ง่ายขึน้  สะดวกขึน้ ซึง่จะท�าให้ผูส้งูอายุ  
มีโลกทัศน์ที่กว ้างข้ึนได้เรียนรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุท้ังหมด 
จ�านวน ๔ แห่ง
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3 โครงการศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้าง
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Native) น�าร่อง

๑๔.9๒ 7.๒7 ด�าเนนิการพฒันาศนูย์อนิเทอร์เนต็ต้นแบบ Digital 
Native และเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในพื้นที่โซน C  
ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (น�าร่อง) จ�านวน ๒ แห่ง

๔ โครงการฝ ึกอบรมและส ่งเสริม 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่

3.๕๕ 3.๔9 ด�าเนนิการฝึกอบรมนกัศกึษาทัว่ประเทศ ๑๒๐ คน 
เรื่อง Tech start up แล้วจัดประกวด pitching 

๕ โครงการพฒันาองค์ความรูส้ือ่มวลชน 
ด้านกิจการกระจายเสยีงและกจิการ 
โทรทัศน์

7.๕9 ๖.9๖ ด�าเนินการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและกลางของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุ โทรทัศน์ สื่อมวลชน จ�านวน 
๑๑๐ คน

๖ โครงการ “รางวลัทวีสีขีาว” (White 
Television Awards)

๑๖.๑๕ 8.๔9 ด�าเนินการจัดประกวดรางวัลโทรทัศน์ จ�านวน 
๒๐ รางวัล 

7 โครงการพัฒนาทักษะส� าหรับ
นักการสื่ อสารข ้อมูล เชิ งลึกใน
อนาคต (Development Skill for 
Future Data)

3.๒9 ๑.3๐ ด�าเนินการฝึกอบรมนักข่าวอิสระ และนักศึกษา 
ทีส่นใจเป็นนกัข่าวรุ่นใหม่ จ�านวน ๕๐ คน เรือ่งการ
แสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงในการท�าข่าว 

8 โครงการการประกวดสื่อดิจิทัล
สร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์การหยุด
รงัแกบนโลกออนไลน์ ระดับนักเรียน

๑.๐๐ ๐.๖9 ด�าเนินการฝึกอบรม Cyber Bullying ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จ�านวน  
๔๐๐ คน แล้วประกวดท�าสื่อ

9 โครงการพัฒนาความพร้อมระดับ
ประเทศของการสือ่สารไร้สายในยคุ 
5G ภาคสอง เทคโนโลยี massive 
MIMO และ use case ด้านการ 
ระบุต�าแหน่งความแม่นย�าสูง

๑.๖๖ ๑.๖๕ ด�าเนินการฝึกอบรมนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  
ผูป้ระกอบวชิาชพี จ�านวน ๕๐๐ คน เรือ่งเทคโนโลยี
ที่ใช้ในมาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 5G และ  
use case ด้านการระบุต�าแหน่งความแม่นย�าสูง

๑๐ โครงการฝึกอบรมกลยทุธ์เทคโนโลย ี
ดจิทิลัการตลาดเพือ่รองรบัไทยแลนด์  
๔.๐

๒.๐๐ ๑.97 ด�าเนินการฝึกอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ๔ 
จ�านวน ๑๐๐ คน เรื่อง Digital marketing ได้สื่อ
การเรียนรู้ ๒๐ ชิ้นงาน 

101รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
วงเงิน

ขอรับการ
จัดสรร

วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ

รายละเอียด

๑๑ โครงการฝึกอบรม Professional 
Freelance Journal ism for  
Television (PFJT) ส�าหรบัผูส้ือ่ข่าว
โทรทัศน์อิสระแบบมืออาชีพ

๑.๔9 ๑.๔๒ ด�าเนินการฝึกอบรมบรรณาธิการข่าว นักข่าว 
จ�านวน ๔๐ คน เรื่องการท�าข่าวอิสระ 

๑๒ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

๑9.๖๔ ๑๐.๔๒ ด�าเนินการฝึกอบรมช่างเทคนิค และอาจารย์ เรื่อง 
fiber optic จ�านวน ๕๐๐ คนทั่วประเทศ 

๑3 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์

9.๖๐ ๕.๕๑ ด�าเนินการฝ ึกอบรมบุคลากรของรัฐในพื้นที่  
3 จังหวดัชายแดนใต้ในการจดัท�าสือ่ social media  
จ�านวน ๑๒๐ คน

๑๔ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการ
เลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์ส�าหรับ
ผู ้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้
เต็มศักยภาพและป้องกันผลของสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและ
วัยรุ่น

๕.๐๐ ๔.73 ด�าเนนิการศกึษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ 
น�าไปผลิตสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็ก 
เชงิบวกออนไลน์ส�าหรบัผูป้กครองโดยผ่านรปูแบบ  
และช่องทางที่หลากหลาย เช่น Facebook และ/
หรือ YouTube channel มีการจัดอบรม ๔ ภาค
และ e-Training ส�าหรับผู้ปกครอง รวมทั้งผลิต
หนังสือนิทานส�าหรับเด็กปฐมวัย และหนังสือ
การ์ตูนเรื่องผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อ
เด็กและวัยรุ่นส�าหรับเด็กต้ังแต่วัยเรียนท้ังรูปแบบ 
หนังสือปกติ และ e-book เพื่อให้พ่อแม่และ 
ผู ้ปกครองมีทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจที่ 
ถูกต ้องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก และ
ตระหนักถึงผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อ
เด็กและวัยรุ่น

๑๕ โค ร งก า รพัฒนาต ้ นแบบของ
เทคโนโลยีที่ช ่วยในการเชื่อมโยง
ข้อมลูสขุภาพของผูท้�าการในอากาศ
โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง

๑๐.๐๐ ๖.77 ด�าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบเทคโนโลยี (ระบบ
ศนูย์ข้อมลู) ระบบการให้ค�าปรกึษาบนสมาร์ทโฟน 
ระบบให้ค�าปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่าน
แท็บเล็ต ที่ครอบคลุมรูปแบบการให้ค�าปรึกษา
ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 
กับการใช้งานในหน่วยงานเวชศาสตร์การบิน 
ทั้งกองทัพอากาศและโรงพยาบาลของกองทัพ
อากาศ
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๑๖ โครงการวิจัยพัฒนาและจัดตั้ ง
ศูนย ์ประสานงานรั กษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย 

๒๖.๒๔ ๑8.8๕ จดัตัง้ศนูย์ประสานงานรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ระบบคอมพวิเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) 
โดยพัฒนา Platform การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบป้อนข้อมูลจากฐานข้อมูล 
อัจฉริยะ (Threat intelligence feed) และ 
เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการใช้บรกิารโทรคมนาคม
ให้มีความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์เพือ่ประโยชน์
ต่อสาธารณะ โดย TTC-CERT จะมีบทบาทหน้าที่
เสมือนเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
สมาชิก เพื่อให้สามารถร่วมกันเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑7 แอปพลิ เคชันเพื่ อสร ้ าง เกษตร 
ฟาร์มใหญ่ บริหารจัดการข้อมูล
ผลิตผลและการตลาดส� าห รับ 
เครือข่ายเกษตรกร

๕.๕9 ๔.๕๐ ด�าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการ
ข้อมูลผลิตผลและการตลาดส�าหรับเครือข่าย
เกษตรกรที่สามารถให ้บริการแก ่ เครือข ่าย
เกษตรกรในการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรของ
กลุ่มตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เช่น การขนส่ง การประชาสัมพันธ์การขาย 
และการวางแผนการผลิตร่วมกัน ท�าให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการสนับสนุนสินค้า
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑8 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความ
เป ็นพลเมืองดิ จิทั ลด ้ านความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรับผู้สูงอายุ

3.9๕ 3.๕๒ ด�าเนินการศึกษาทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
และส�ารวจจากกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อออกแบบการสื่อสารนวัตกรรมด้าน
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
ผู้สูงอายุ (AI-Chatbot) ให้ได้เนื้อหา และรูปแบบ
การสื่อสารนวัตกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยในกลุ ่ม 
ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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๑9 โครงการระบบการแพทย์อัจฉริยะ
ส�าหรับตรวจวัดสัญญาณชีพบน
ร่างกายคนไข้ เด็กอ่อน และผูส้งูอายุ
แบบไร้สาย (Intelligent Medical 
and Monitoring System for 
Patients Baby and Elderly with 
Low Cost Wireless Body Area 
Sensor Devices)

3.๖8 3.๔8 สร้างอปุกรณ์ Smart Devices เพือ่รองรบักบัระบบ 
Medical Hub เพื่อน�ามาใช้ในการบริการและ 
ส่งเสริมสุขภาพ โดยจะติดเซนเซอร์และระบบ 
ตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆ บนร่างกายคนไข้  
เด็กอ่อนและผู้สูงอายุ แบบไร้สาย พร้อมส่งข้อมูล 
แจ้งเตอืนให้ผูใ้ช้ แพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์  
รับทราบผลโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณที่ตรวจวัด
เบ้ืองต้นของคนไข้หรอืผูส้งูอายสุวมใส่มค่ีาผิดปกติ 
ทัง้นีส้ามารถใช้งานได้ทัง้โรงพยาบาลและบ้านเรอืน

๒๐ การวจิยัและพฒันาระบบเรดาร์เพือ่
การตรวจจับโดรนเพื่อป้องกันการ
บินโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาต

๑๑.๐๐ 9.97 ด�าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบเรดาร์ 
ตรวจจบัโดรนท่ีไม่ได้รบัอนญุาตในพืน้ท่ีห้ามบนิโดรน  
ออกแบบระบบการประมวลผลสัญญาณเรดาร ์
ส�าหรับการตรวจจบัโดรนทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต รวมถงึ 
พัฒนาต้นแบบภาคส่งและภาครับความถี่สูง 
ของระบบเรดาร์ตรวจจับโดรน โดยผลผลิตท่ีได้
จากโครงการจะได้ต้นแบบระบบเรดาร์ตรวจจับฯ 
สามารถเฝ้าระวังการใช้งานโดรนที่ไม่ได้ตรวจจับ 
และลดการใช้โดรนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
รวมถึงได้องค์ความรู ้ด ้านการออกแบบระบบ 
ตรวจจับ โดรนส� าหรับสภาพแวดล ้อมของ
ประเทศไทย

๒๑ โครงการระบบออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ผู ้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ 

๒9.78 8.78 จดัท�าระบบ Cyber Security Learning Platform 
โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา
บคุลากรทางด้านไซเบอร์ ผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ต  
( Internet Web based) โดยผู ้ ใช ้สามารถ 
เข้าถึงระบบการเรียนรู้นี้โดยไม่จ�ากัดสถานที่และ
เวลา สามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลายกลุ่มและ
อายุที่แตกต่างกัน โดยมีการออกแบบระบบเป็น
ลักษณะ Online Game-Based Cybersecurity 
Learning Platform ที่มีการแข่งขันระหว่าง 
ผู้ใช้อื่นๆ และมีระบบการให้คะแนน ท�าให้ผู้ใช้งาน 
ได้รับความสนุกสนาน และดึงดูดความสนใจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒104



ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
วงเงิน

ขอรับการ
จัดสรร

วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ

รายละเอียด

๒๒ การพัฒนาระบบต้นแบบห้องสมุด 
ออน ไลน ์  เ พื่ อ สนั บ สนุ น ก า ร
เป ็น เ มืองอัจฉ ริยะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

8.๑3 ๖.9๖ ด�าเนินการพัฒนาระบบต้นแบบห้องสมุดออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมใน 
การรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยง 
หนังสือจากหลายฐานข้อมูล ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู ้ใช้มากที่สุด และสรรหาหนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์ ไม่น้อยกว่า 7๐๐ เล่ม รวมถงึจดัท�า
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ จากหน่วยงานห้องสมดุเพือ่
การเรียนรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
และเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้นักวิจัย
ร่วมมือกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 37 แห่ง ในการพัฒนา
และจัดหาหนังสือท่ีเหมาะสมตรงความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด

รวมวงเงิน ๒๐๐.๐๔ ๑๓๐.๖๙

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช.
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ตารางที่	๒๒	:	โครงการที่อยู่ระหว่างการน�าเสนอ กสทช.
หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับ
ที่

ชื่อโครงการ
วงเงิน

ขอรับการ
จัดสรร

วงเงินที่ได้
รับอนุมัติ

รายละเอียด

๑ โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินการจ� าแนก 
ผู้สูงอายุ เพื่อออกแบบ
เครื่ อ งอ� านวยความ
สะดวกในการด�าเนิน 
ชีวิตประจ�าวันผู้สูงอายุ  
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ 
Smart EMS เพื่อเป็น
ระบบเตือนด้านความ 
ปลอดภัยให้กับผู ้ดูแล 
ผู้สูงอายุ

๑9.99 ๔.๔๔ ด�าเนินการศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบและปรับปรุง 
ที่อยู ่อาศัยรวมถึงเครื่องอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม 
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุให้เหมาะสมตาม 
สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งพัฒนาระบบ  
Mobile Application ส�าหรับผู ้ดูแลผู ้สูงอายุและผู ้ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงจัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุและศึกษาลักษณะ 
ทางกายภาพและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมโครงการด้วย 
ความสมคัรใจ จ�านวน ๑๐๐ ราย โดยผลการศกึษาจะสามารถ
ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านที่อยู่อาศัย 
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมการอยู ่อาศัยของผู ้สูงอายุ 
ในจงัหวดันครพนม และน�าไปเป็นฐานข้อมูลในการพฒันาโครงการ 
และกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ

๒ ระบบสอดส่องคุณภาพ
พื้ น ผิ ว จ ร า จ ร โ ด ย 
Machine Learning 
ด้วยข้อมูลจาก Sensor 
ในยานพาหนะผ ่ าน 
โครงข่าย IoT

๔9.98 7.8๖ ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบสอดส่องพื้นผิว 
จราจรโดยใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ในการบรูณาการข้อมูล 
จากหลายประเภทและจากหลายแหล่ง จากแหล่งข้อมูล
ประเภทของความผิดปกติของผิวจราจรและสาเหตุท่ีอาจจะ
ท�าให้เกิดความผิดปกติที่สนใจ เช่น หลุมบ่อ ฝารูระบายน�้า
ที่ไม่เสมอกับระดับถนน แผ่นเหล็กปิดงานขุดถนนชั่วคราว 
คันชะลอที่ไม่เหมาะสม รางระบายน�้าที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
และน�ามาพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบส�าหรับการตรวจสอบความ
ผิดปกติของพื้นผิวจราจรโดยใช้ระบบสอดส่อง ซึ่งประโยชน ์
ทีค่าดว่าจะได้รบัจากโครงการ คือ หน่วยงานรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
องค ์กรบริหารส ่วนท ้องถิ่น มีทางเลือกในการส�ารวจ 
พื้นผิวจราจรในบริเวณรับผิดชอบด้วยวิธีที่ง่ายและต้นทุนต�่า  
ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความจ�าเพาะเจาะจงสูง และน�าไป 
ใช้ได้จริงเกี่ยวกับพื้นผิวจราจรที่มีปัญหาเพื่อน�าไปแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที และจัดล�าดับความส�าคัญของงานแก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว ใช้งบประมาณบ�ารุงซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม 
ประเมนิผลงานก่อสร้างถนนทีผู่ร้บัเหมาได้ท�าอย่างแม่นย�าขึน้ 

รวมวงเงิน ๖๙.๙๗ ๑๒.๓๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช. 
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	 (๒)	 การบริหารจัดการด้านการเงิน
  กองทนุมกีารประมาณการกระแสเงนิสด

ตามแผนการรับเงินและแผนการใช้จ่ายของกองทุนท่ีมี
ภาระผูกพันไว้เท่าท่ีจ�าเป็นในบัญชีออมทรัพย์ ส่วนเงิน 
ทีเ่หลอืน�าไปลงทนุในเงนิฝากประจ�าธนาคารพาณชิย์และ 
สถาบันการเงินเฉพาะกจิในประเทศ โดยพจิารณา Credit 
Risk และ Liquidity Risk เพื่อประเมินผลประกอบการ
ของธนาคารต่างๆ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกธนาคาร 
ที่จะลงทุนแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีที่สุด และ
ความเสี่ยงต�่า โดยในปี ๒๕๖๒ กองทุนบริหารเงินได้รับ 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖๔ สูงกว่าปีก่อน 
ที่ได้รับอัตราร้อยละ ๑.๕๑ และการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๒  
กองทนุมีแผนการเบกิจ่ายจ�านวน ๑๔,8๖๐.๖7 ล้านบาท  
แต่สามารถเบิกจ่ายได้เพียงจ�านวน ๔,99๑.7๔ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.๕9 ต�่ากว่าเป้าหมาย สาเหตุ
จากแผนการเบิกจ่ายในโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ชายขอบ  
(Zone C+) และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ห่างไกล (Zone C) 
เป็นโครงการมูลค่าสูง การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากโครงการมีปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเข้าพื้นที่ติดตั้งบริการใน
เขตป่าไม้ลกัษณะต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต้องได้รบัอนมุตั/ิอนุญาต
จากส่วนราชการตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ต้อง
ท�าความตกลงในรายละเอยีดของประเภทจดุบรกิารต่างๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งฝ ่ายส�านักงาน กสทช.  
(ผูใ้ช้บรกิาร) และคูส่ญัญา (ผูใ้ห้บรกิาร) ประกอบกบั บริษทั  
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) คู ่สัญญาส่วนท่ีจัดให้มีบริการ 
อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู สญัญาที ่๐๐๐๖/๒๕๖๐ กลุม่ที ่๒  
(ภาคเหนือ) และสัญญาที่ ๐๐๐3/๒๕๖๐ กลุ ่มที่ 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไม่สามารถส่งมอบงานได้  
การด�าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญาและ 
ไม่มภีาระค่าปรบัตามสญัญาฯ ดงันัน้ส�านกังาน กสทช. จงึ
ได้บอกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดให้มีการประมูลใหม่ในส่วน
โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ห่างไกล (Zone C) อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบวเิคราะห์และรายงานผลการด�าเนนิโครงการ
ของท่ีปรึกษาควบคุมงานฯ และการลงพื้นท่ีตรวจสอบ 
ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๒3

ตารางที่	๒๓	: แสดงผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
หน่วย : ล้านบาท

ล�าดับ
ที่

รายการ เป้าหมาย เบิกจ่ายจริง
ร้อยละ

การเบิกจ่าย

๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรตามภารกิจของกองทุน ๔๔๒.7๔ 39๑.๐3 88.3๒

๒ สนับสนุนกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 8๑๐.๐๐ ๖83.๒9 8๔.3๖

3 โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ชายขอบ (Zone C+)

๕,๒๕8.๐๔ ๖๑๒.๕๐ ๑๑.๖๕

๔ โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่พื้นที่ห่างไกล (Zone C)

๖,๐๕๔.9๕ ๑,3๕๕.๒3 ๒๒.38

๕ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัล ๑,97๕.8๒ ๑,77๒.๖9 89.7๒

๖ โครงการอื่นๆ 3๑9.๑๒ ๑77.๐๐ ๕๕.๔๖

รวม ๑๔,๘๖๐.๖๗ ๔,๙๙๑.๗๔ ๓๓.๕๙

ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช.
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๒.		ด้านประสิทธิผล	
 (๑) ผลการด�าเนินงานของกองทุนในป ี 

๒๕๖๒ กองทุนมีรายได้จ�านวน ๔,8๖๔.๐๖ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน ๑๕๑.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
จ�านวน 3,๐๑๒.7๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 
3๖๐.๑๔ ล้านบาท ฐานะการเงินของกองทุนในปี ๒๕๖๒  
กองทุนมีสินทรัพย์จ�านวน ๖๖,๒89.7๕ ล้านบาท ลดลง 
จากปีก่อนจ�านวน ๒,79๔.๔9 ล้านบาท หนี้สินรวม
จ�านวน ๖๐,9๐๖.๑๒ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 

๔,98๖.3๖ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนยังมีภาระ 
ผกูพนัตามสญัญาโครงการอกีจ�านวน ๔๕,๒๖9.๕7 ล้านบาท  
กองทุนมี Current Ratio เป็น ๔๐.๖7 เท่า เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน ๒3.๐๕ เท่า และดีกว่าเกณฑ์ทั่วไปที่ไม่ควร 
ต�่ากว่า ๑.๕ เท่า และ Debt Ratio เป็น ๐.9๒ เท่า ลดลง 
จากปีก่อน ๐.๐3 เท่า ดีกว่าเกณฑ์ท่ัวไปท่ีไม่ควรเกิน  
๑.๕ เท่า ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒๔

ตารางที่	๒๔	:	แสดงการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๑ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี	๒๕๖๒
ปี	๒๕๖๑	

(สตง.	รับรอง)
เพิ่ม	(ลด) ร้อยละ

๑.		ผลการด�าเนินงาน

	 รายได้ ๔,๘๖๔.๐๖ ๔,๗๑๒.๒๗ ๑๕๑.๗๙ ๓.๒๒

   รายได้จากเงินสมทบกองทุน 3,9๕3.7๐ ๔,๐๖9.๑7 (๑๑๕.๔๖) (๒.8๔)

   รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 88๔.3๔ ๖38.๑8 ๒๔๖.๑๖ 38.๕7

   รายได้อื่นๆ ๒๖.๐๑ ๔.9๒ ๒๑.๐9 ๔๒8.๔๐

	 ค่าใช้จ่าย ๓,๐๑๒.๗๑ ๒,๖๕๒.๕๗ ๓๖๐.๑๔ ๑๓.๕๘

   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 3,๐๑๒.๕9 ๒,๖๕๒.๕๒ 3๖๐.๐7 ๑3.๕7

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๐.๑3 ๐.๐๕ ๐.๐7 ๑3๖.๑9

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  ๐.๐๐

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่าย ๑,๘๕๑.๓๕ ๒๐๕๙.๗๐ (๒๐๘.๓๕) (๑๐.๑๒)

๒.		ฐานะการเงิน	

		 สินทรัพย์	 ๖๖,๒๘๙.๗๕ ๖๙,๐๘๔.๒๕ (๒,๗๙๔.๔๙) (๔.๐๕)

   เงินฝากธนาคาร ๔9,๖๒9.๕๑ ๔9,๑๔8.97 ๔8๐.๕๔ ๐.98

   รายได้ค้างรับ 8,99๕.๕8 8,๖8๔.79 3๑๐.79 3.๕8

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑,๖99.๔๕ ๕๔๔.๖๔ ๑,๑๕๔.8๑ ๒๑๒.๐3

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕,9๖๕.๒๒ ๑๐,7๐๕.8๔ (๔,7๔๐.๖3) (๔๔.๒8)

		 หนี้สินและทุน	 ๖๖,๒๘๙.๗๕ ๖๙,๐๘๔.๒๕ (๒,๗๙๔.๔๙) (๔.๐๕)

   หนี้สินหมุนเวียน ๑,๔83.๔๕ 3,3๑3.๕8 (๑,83๐.๑3) (๕๕.๒3)

   หนี้สินระยะยาว ๕9,๔๒๒.๖7 ๖๒,๕78.9๐ (3,๑๕๖.๒3) (๕.๐๔)

   ทุน ๒,9๒๖.3๒ ๒,9๒๖.3๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๒,๔๕๗.๓๒ ๒๖๕.๔๕ ๒,๑๙๑.๘๗ ๘๒๕.๗๓

ภาระผูกพันสัญญาโครงการ	 ๔๕,๒๖๙.๕๗ ๔๗,๑๙๗.๕๖ (๑,๙๒๗.๙๙) (๐.๐๔)
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ปี	๒๕๖๒
ปี	๒๕๖๑	

(สตง.	รับรอง)
เพิ่ม	(ลด) ร้อยละ

๓.		กระแสเงินสด		

	 รับเงิน ๑๐,๓๗๑.๔๘ ๑๖,๔๙๙.๓๖ (๖,๑๒๗.๘๘) (๓๗.๑๔)

   รับเงินจากเงินสมทบกองทุน 8,988.8๒ ๑๔,๕98.๖๖ (๕,๖๐9.83) (38.๔3)

   รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝาก ๕9๖.3๑ ๕9๖.๖๔ (๐.33) (๐.๐๖)

   รับอื่นๆ 78๖.3๕ ๑,3๐๔.๐7 (๕๑7.7๒) (39.7๐)

	 จ่ายเงิน ๙,๘๙๐.๙๔ ๕,๗๔๙.๕๓ ๔,๑๔๑.๔๑ ๗๒.๐๓

   จ่ายค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๕,๕3๕.๐๖ ๒,๕๕๒.๐๖ ๒,983.๐๐ ๑๑๖.89

   จ่ายอื่นๆ ๔,3๕๕.88 3,๑97.๔7 ๑,๑๕8.๔๑ 3๖.๒3

	 รับเงินมาก	(น้อย)	กว่าจ่าย ๔๘๐.๕๔ ๑๐,๗๔๙.๘๓ (๑๐,๒๖๙.๒๙) (๙๕.๕๓)

๔.	 อัตราส่วนทางการเงิน		

  Current ratio (เท่า) ๔๐.๖7 ๑7.๖๒ ๒3.๐๕ ๑3๐.8๒

  Debt Ratio (เท่า) ๐.9๒ ๐.9๕ (๐.๐3) (3.๑๕)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่มา : ส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�านักงาน กสทช. 

 (๒) การด�าเนินโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการ
จัดสรรเงินและใช้จ่ายเงินกองทุน ประจ�าปี ๒๕๖๒ บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๕๕ ของพระราชบัญญัตอิงค์กรฯ  
พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยโครงการต่างๆ  
จะก่อให้เกิดการขบัเคลือ่นต่อการพฒันากจิการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศไทย  
ในหลายมิติ ได ้แก ่ ด ้านเศรษฐกิจ ด ้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัย

๓.		เป้าหมายการด�าเนินงานประจ�าปี	๒๕๖๓
	 ๓.๑		เป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์	
  ในปี ๒๕๖3 คณะกรรมการบริหาร 

กองทุนฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุน ดังนี้ 

  (๑) การประกาศใช้แผนแม่บทกองทุน
วิจยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๖) 

  (๒) จัดท�าแผนแม่บทการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 
๕ ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากร เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างแท้จริง 
และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

  (3) จัดท�ากรอบวงเงินงบประมาณและ 
กรอบระยะเวลาการจัดสรรเงินกองทุนในปี ๒๕๖๔  
จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการท่ี
ได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ส�าหรับให้ผู้รับทุน 
ท่ีมิใช่หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ 
คล่องตัวส�าหรับผู้รับทุน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ท�าให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการทบทวน
ปรบัปรงุกระบวนการจดัสรรเงนิจากกองทนุ อาท ิระเบยีบ  
ประกาศ สัญญารับทุน ให้สอดรับกับแนวนโยบายของ 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุซึง่ต้องการให้ท�างานในเชงิรกุ
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	 ๓.๒		เป้าหมายการจัดสรรเงินกองทุน	
  กสทช. ได้เห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงิน กทปส. ประจ�าปี ๒๕๖3  

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เสนอ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,7๐๐.๐๐ ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
ตารางที่ ๒๕

ตารางที่	๒๕	: กรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจ�าปี ๒๕๖3

ล�าดับที่ กรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจ�าปี	๒๕๖๓ วงเงิน	(ล้านบาท)

๑ โครงการประเภทที่	๑	
โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (ทุนแบบเปิดกว้าง)

3๐๐.๐๐

๒ โครงการประเภทที่	๒
โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศก�าหนด

9๐๐.๐๐

๒.๑  โครงการมุง่เน้นการบรรลคุวามส�าเรจ็ตามนโยบายของคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ  
 (ด้วยวิธีการประกวดแข่งขันและประกวดราคา)
 -  ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 -  ด้านกิจการโทรคมนาคม
 -  ด้านการบริหารคลื่นความถี่
 -  ด้านการวิจัยและพัฒนา

๖7๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

7๐.๐๐
๒๐๐.๐๐

๒.๒  โครงการต่อเนื่อง (ด้วยวิธีตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุน) 3๐.๐๐

๒.3  โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความส�าเร็จตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 (ทุนกรณีท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ)

๒๐๐.๐๐

3 โครงการประเภทที่	๓	
โครงการหรอืการด�าเนินการที ่กสทช. ประกาศก�าหนด เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ของกองทนุ -

๔ โครงการประเภทที่	๔	
สนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
ตามมาตรา ๕๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ

๕๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๐.๐๐
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	 ๓.๓	เป ้าหมายการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุน

  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
มีประสิทธิภาพและมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยการ
บริหารและดูแลรักษาเงินกองทุนให้เจริญเติบโตและ 
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น การพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบรหิารโครงการ และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของส�านักกองทุนวิจัยและพัฒนา และผู้รับทุน กทปส. 
ให้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังจะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากร

ของส�านกักองทนุวจิยัและพฒันาให้พร้อมทีจ่ะปฏบิตังิาน 
รองรับนโยบายและแผนท่ีก�าหนดให้บรรลุเป้าหมาย  
ทั้งทักษะและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน การวเิคราะห์และประเมนิผลโครงการฯ การเงนิ 
และบญัช ีการบรหิารผลการวจิยัและทรพัย์สนิทางปัญญา  
และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสรมิประชาสัมพนัธ์ 
ผลการด�าเนินงานต่างๆ อาทิ ผลงานที่ได้รับทุนส่งเสริม
และสนบัสนนุการวจัิย ข้อมลูข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและภาพลกัษณ์กองทุนให้เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายยิง่ข้ึน 
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๔
รายงานสภาพตลาด
และการแข่งขัน
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมในปี ๒๕๖๒

สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๑.	 สภาพตลาดในกิจการโทรทัศน์	ปี	๒๕๖๒
	 ๑.๑		มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดิน	ปี	๒๕๖๒
  มูลค ่าการโฆษณาของช ่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๖๒ มียอดรวมประมาณ 
๖8,๐3๐.๕3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการโฆษณาของ
ช่องสาธารณะ ๔,๒๒8.9๖ ล้านบาท ช่องเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว 38๕.3๔ ล้านบาท ช่องข่าวสารและสาระ  
๑,9๐๒.๑๕ ล ้านบาท ช ่องความคมชัดปกติ (SD) 

๑7,9๒9.๑๖ ล้านบาท และช่องความคมชัดสูง (HD) 
๔3,๕8๔.9๒ ล้านบาท หากพจิารณามลูค่าการโฆษณาใน
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิในปี ๒๕๖๒ เปรยีบเทยีบ 
กับมูลค ่าของป ี  ๒๕๖๑ พบว ่ามีแนวโน ้มเพิ่ม ข้ึน 
ประมาณ 83.3๑ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๒  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒๖



ตารางที่	๒๖	: มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ประเภทช่องรายการ
ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒๑

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่องสาธารณะ ๔,๕๑๕.๔3 ๖.๖๔ ๔,๒๒8.9๖ ๖.๒๒

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๖๒3.79 ๐.9๒ 38๕.3๔ ๐.๕7

ช่องข่าวสารและสาระ ๒,๕9๒.38 3.8๒ ๑,9๐๒.๑๕ ๒.79

ช่องความคมชัดปกติ ๑8,๐๔๕.๒8 ๒๖.๕๖ ๑7,9๒9.๑๖ ๒๖.3๕

ช่องความคมชัดสูง ๔๒,๑7๐.3๔ ๖๒.๐๖ ๔3,๕8๔.9๒ ๖๔.๐7

รวม ๖๗,๙๔๗.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๖๘,๐๓๐.๕๓ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่มา : Nielsen

๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ฐานข้อมูลมูลค่าการโฆษณาโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก ๑8 ช่องรายการ 
ที่ยังคงประกอบกิจการ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลจากช่อง 3 Family ช่อง MCOT Family ช่องสปริงนิวส์ ช่อง Bright TV ช่อง Voice TV 
ช่อง SPRING 26 และ ช่อง 3SD 

	 ๑.๒		มูลค่าการโฆษณาในกิจการเคเบิลทีว ี

แผนภูมิที่	๔	: มูลค่าการโฆษณาในช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  ปี ๒๕๖๑ ๑9๖.๔๐ ๑8๐.39 ๒๐7.87 ๒๐7.9๖ ๒๒7.๐3 ๒๒๐.3๑ ๑99.๖๐ ๒๐3.7๕ ๑9๒.๕9 ๒๑9.๑7 ๑98.๔3 ๑8๐.๒7
  ปี ๒๕๖๒ ๑๖๒.๖๕ ๑๖๕.๖7 ๑8๖.๑8 ๑8๖.๕๐ ๒๐๐.๒๐ ๑7๔.๒7 ๑93.๑๒ ๒๐๒.๖๑ ๒๐๒.๔9 ๒๑๒.97 ๑9๐.8๖ ๑88.๔3

ที่มา : Nielsen 

และทีวีดาวเทียม	ปี	๒๕๖๒
  การโฆษณาในช่องรายการเคเบลิทวีแีละ

ทวีดีาวเทยีมในปี ๒๕๖๒ มีมลูค่ารวมประมาณ ๒,๒๖๕.9๕ 
ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ ๑๖8 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 7 จากปี ๒๕๖๑ 

แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการกระจายเม็ดเงินโฆษณาไปยัง 
ช ่องรายการเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมที่น ้อยลง ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๔

หน
่วย

 : 
ล้า

นบ
าท
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ตารางที่	๒๗	:	พฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหวโดยรวมทั่วประเทศ
หน่วย : ร้อยละ

พฤติกรรมการรับชม
รายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ทั่วประเทศ
พฤติกรรมการรับชม

รายการสื่อภาพเคลื่อนไหว
ทั่วประเทศ

(N = จ�านวนผู้รับชมสื่อภาพเคลื่อนไหว) (8,๕88) (N = จ�านวนผู้รับชมสื่อภาพเคลื่อนไหว) (8,๕88)

๑.	อุปกรณ์หลักที่ใช้รับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว ๒.	สถานที่ที่ใช้รับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

 เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัล
 โทรศัพท์เคลื่อนที่
 เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว
 (โทรทัศน์แบบแอนะล็อก)
 เครื่องรับโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี
 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป  
 คอมพิวเตอร์พกพา
 แท็บเล็ต
 เครื่องเล่นเกม

33.๖
๒7.๒
๒๐.๑

๑๑.๑
๖.๐

๒.๐
๐.๐

 บ้าน/ที่พัก
 ที่ท�างาน
 ขณะเดินทาง/บนรถ
 อื่นๆ

93.๖
๔.9
๑.๒
๐.3

๓.	ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการรับชมรายการส่ือภาพเคลือ่นไหว ๔.	ช่วงเวลาในการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่อนไหว

 มากกว่า ๒ ชั่วโมง - ๔ ชั่วโมง/วัน
 ๑ - ๒ ชั่วโมง/วัน
 มากกว่า ๔ ชั่วโมง - ๖ ชั่วโมง/วัน
 มากกว่า ๖ ชั่วโมง/วัน
 น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง/วัน

3๖.9
3๒.๖
๑๕.๖
7.9
7.๐

 ๑8.๐๑ - ๒๒.๐๐ น.
 ๑๐.๐๑ - ๑๔.๐๐ น.
 ๒๒.๐๑ - ๐๒.๐๐ น.
 ๐๖.๐๑ - ๑๐.๐๐ น.
 ๑๔.๐๑ - ๑8.๐๐ น.
 ๐๒.๐๑ - ๐๖.๐๐ น.

7๐.9
7.8
7.8
๖.9
๖.3
๐.3

ที่มา : ส�านักงาน กสทช. 

	 ๑.๓		พฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพ
เคลื่อนไหว๒ ปี	๒๕๖๒	

  จากการส�ารวจพฤติกรรมการบริโภค
สื่อโดยรวมของผู้ชมทั่วประเทศ3 ในประเภทการรับชม
รายการสื่อภาพเคลื่อนไหว พบว่าอุปกรณ์หลักที่ผู ้ชม
ใช้รับชมคือ เครื่องรับโทรทัศน์แบบดิจิทัล มีสัดส่วน 
ร ้อยละ 33.๖ โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีสัดส่วนร้อยละ 
๒7.๒ เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้ว (โทรทัศน์แบบ 
แอนะล็อก) มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐.๑ และสมาร์ททีวี  

มีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๑ นอกจากนี้ ผู้ชมบางส่วนยังเลือก 
รับชมผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์พกพา 
มีสัดส่วนร้อยละ ๖ และแท็บเล็ตมีสัดส่วน ร้อยละ ๒

  ในส ่วนของสถานท่ีรับชมนั้นพบว ่า  
การรบัชมส่วนใหญ่เป็นการรบัชมจากท่ีพกัอาศัยถงึร้อยละ 
93.๖ ตามมาด้วย การรับชมจากที่ท�างาน ร้อยละ ๔.9 
การรับชมระหว่างเดินทาง ร้อยละ ๑.๒ และการรับชม
จากสถานท่ีอืน่ๆ ร้อยละ ๐.3 ตามล�าดบั ดงัมรีายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ ๒7

๒ สื่อภาพเคลื่อนไหว หมายถึง รายการโทรทัศน์ ทั้งรายการปกติซึ่งรับชมสดตามตารางการออกอากาศ/ผังรายการ และการรับชม 
ย้อนหลงัหรอืรบัชมตามความต้องการ รวมถงึการรบัชมวดิโีอตามความต้องการหรอืวดิโีอออนดีมานด์ (Video on Demand) ผ่านเวบ็ไซต์ 
หรือแอปพลิเคชันต่างๆ

3  ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�าโครงการส�ารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย โดยได้ส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน ๑๐,๐๐๐ 
ครัวเรือนทั่วประเทศ แบ่งพ้ืนที่เป็น ๕ ภูมิภาคตามเกณฑ์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน ๒๖ จังหวัด 
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  ส�าหรับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับชม
สื่อภาพเคลื่อนไหว พบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า 
๒ - ๔ ชั่วโมงต่อวัน เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดถึงร้อยละ  
3๖.9 รองลงมาเป็นการใช้เวลารับชม ๑ - ๒ ชั่วโมงต่อวัน  
ในสัดส่วนร้อยละ 3๒.๖ ในขณะที่กลุ ่มผู ้ชมที่ใช้เวลา
มากกว่า ๔ - ๖ ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๖  
กลุ่มที่เหลืออื่นๆ คือ ใช้เวลามากกว่า ๖ ชั่วโมงต่อวัน 
และน้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อวัน มีสัดส่วนร้อยละ 7.9 และ  
ร้อยละ 7.๐ ตามล�าดบั ท้ังนี ้ช่วงเวลาในการรบัชมของผูช้ม 
ส่วนใหญ่กระจกุตวัอยู่ในช่วงเวลา ๑8.๐๑ - ๒๒.๐๐ น. โดย
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 7๐.9 เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นช่วงเวลาหลงัเลกิงาน ผูช้มมเีวลาว่าง จงึมคีวามสะดวก
ในการรับชมสูงสุด ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆ นั้น มีสัดส่วน 
การรับชมใกล้เคียงกัน ได้แก่ ช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๐.๐๑ -  
๑๔.๐๐ น. และ ๒๒.๐๑ - ๐๒.๐๐ น. ในสัดส่วนร้อยละ 
7.8 เท่ากนั โดยช่วงเวลาทีม่ผีูร้บัชมน้อยทีส่ดุเป็นช่วงเวลา 
๐๒.๐๑ - ๐๖.๐๐ น. โดยมีสดัส่วนเพียงร้อยละ ๐.3 เท่านัน้ 

  ในส่วนของประเภทของสือ่ภาพเคลือ่นไหว 
ทีร่บัชมนัน้ การส�ารวจในครัง้น้ีพบว่า ผูช้มรายการส่วนใหญ่ 
ประมาณร้อยละ 8๔.9 ยังคงรับชมรายการสดตามตาราง
การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ โดยร้อยละ ๔9.9  
เป ็นผู ้รับชมสดตามตารางการออกอากาศเท ่านั้น  

และอีกร้อยละ 3๕ เป็นการรับชมสดตามตารางการออก 
อากาศควบคู่ไปกับการรับชมแบบออนดีมานด์ ขณะท่ี 
ร้อยละ ๑๕.๑ เป็นการรับชมแบบออนดีมานด์เพียง 
อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งผลการส�ารวจดังกล่าวสะท้อน 
ให้เห็นความส�าคัญของกิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ 
ตามผังรายการปกติที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากต่อประชาชน 
ในยุคของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

๒.	 สภาพตลาดกิจการกระจายเสียง	ปี	๒๕๖๒
	 ๒.๑	 มูลค่าการโฆษณาในกจิการกระจายเสียง	 

ปี	๒๕๖๒
  มู ลค ่ าการ โฆษณาผ ่ านสถานี วิ ทย ุ

กระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ คลืน่หลกัในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑลจ�านวน 3๖ สถาน ี(88.0 - 91.5, 93.0 - 103.5  
และ 104.5 - 107.0 MHz) ในปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า 
ประมาณ ๔,73๕ ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ 
มูลค่าการโฆษณาของปี ๒๕๖๒ กับปี ๒๕๖๑ พบว่า 
ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
ประมาณ ๔,8๐๒ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าโฆษณาของ 
ปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๖7 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ ๑.๔ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๕

แผนภูมิที่	๕	: ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม คลื่นหลัก
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  ปี ๒๕๖๑ 3๑9.๐๕ 33๑.๒8 ๔๑9.๒9 38๕.9๕ 39๒.๖๕ ๔๑๐.๑๐ ๔๑8.33 ๔๐3.๐๐ ๔๐๒.๕๖ ๔๔๐.7๑ ๔39.7๑ ๔38.9๑
  ปี ๒๕๖๒ 3๒๑.๖8 3๒๖.38 ๔๐๖.๔3 3๔7.๖๖ 3๕๒.๖๐ ๔๑๖.9๔ ๔๑๑.3๒ ๔๒3.๒๖ ๔๑8.๑๔ ๔3๑.3๖ ๔๕๑.7๔ ๔๒7.3๔

หน
่วย

:ล
้าน

บา
ท

ที่มา : Nielsen
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	 ๒.๒	พฤติกรรมการรับฟังสื่อทางเสียง๔  
ปี	๒๕๖๒	

 	 ๒.๒.๑	 ประเภทสื่อทางเสียง	
   จากการส�ารวจพฤติกรรมจาก

กลุ ่มตัวอย่าง ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า  
มผีูร้บัฟังสือ่ทางเสยีง ซึง่รวมถงึการรบัฟังรายการวทิย ุการ 
ฟังเพลงออนไลน์ และมวิสกิสตรมีมิง (Music Streaming)  
จ�านวนร้อยละ ๕๕.๖ หรือ ๕,๕๖๔ คน ในขณะท่ี  
จ�านวนร้อยละ ๔๔.๔ ไม่มีการรับฟังสื่อทางเสียง

   ในจ�านวนกลุม่ผูรั้บฟังสือ่ทางเสียง 
ทั้งหมด ๕,๕๖๔ คนทั่วประเทศนั้น ได้แบ่งประเภท
ของกลุ ่มที่รับฟังสื่อทางเสียงออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ กลุ่มที่รับฟังวิทยุอย่างเดียวมีจ�านวน ๑,8๑๕ คน  
หรือจ�านวนร้อยละ 3๒.๖ กลุ ่มที่ฟ ังเพลงออนไลน ์ 

๔ สื่อทางเสียง หมายถึง การรับฟังรายการวิทยุ การฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิกสตรีมมิง (Music Streaming)  

ตารางที่	๒๘	: พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุทั่วประเทศ
หน่วย : ร้อยละ

พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ ทั่วประเทศ พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ ทั่วประเทศ

(N = จ�านวนผู้รับฟังรายการวิทยุ) (3,๖๕๕) (N = จ�านวนผู้รับฟังรายการวิทยุ) (3,๖๕๕)

๑.	 อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟังรายการวิทยุ
 วิทยุในบ้าน/วิทยุพกพา/วิทยุในรถยนต์
 โทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต
 (รับฟังผ่าน 3G/4G/Wifi)
 โทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต
 (รบัคลืน่วทิยโุดยตรง ไม่ผ่าน 3G/4G/Wifi)
 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แล็ปท็อป/
 คอมพิวเตอร์พกพา 
 (ใช้อินเทอร์เน็ตรับฟังวิทยุ)
 ล�าโพงอัจฉริยะ (Smart Speaker)
๒.	คลื่นที่ใช้ฟังรายการวิทยุ*
 คลื่นเอฟเอ็ม (FM)
 วิทยุออนไลน์
 คลื่นเอเอ็ม (AM)
๓.	ช่องทางในการฟังวิทยุออนไลน์**
 (N = ผู้รับฟังรายการวิทยุออนไลน์)
 แอปพลิเคชัน
 เว็บไซต์

๖8.9
๑9.3

7.8

3.7

๐.3

8๕.9
๑7.๕
๑๑.๒

(๖3๒)
๖๕.9
39.7

๔.	 สถานที่ที่ฟังรายการวิทยุ
 บ้าน/ที่พัก  ๔๖.๖
 ขณะเดินทาง/บนรถ  ๔๑.7
 ที่ท�างาน  ๑๐.9
 อื่นๆ  ๐.8
๕.		ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับฟังรายการวิทยุ
 ๑ - ๒ ชั่วโมง/วัน  37.๕
 น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง/วัน 3๖.9
 มากกว่า ๒ ชั่วโมง - ๔ ชั่วโมง/วัน  ๑๕.๒
 มากกว่า ๔ ชั่วโมง - ๖ ชั่วโมง/วัน  7.3
 มากกว่า ๖ ชั่วโมง/วัน  3.๑ 
๖.		ช่วงเวลาในการฟังรายการวิทยุ
 ๐๖.๐๑ - ๐9.๐๐ น.  33.๑
 ๐9.๐๑ - ๑๒.๐๐ น.  ๒๑.๐
 ๑๒.๐๑ - ๑๕.๐๐ น.  ๑๔.๒
 ๑๕.๐๑ - ๑8.๐๐ น.  9.๕
 ๑8.๐๑ - ๒๑.๐๐ น.  ๑๒.๕
 ๒๑.๐๑ - ๒๔.๐๐ น.  7.๐
 ๐๐.๐๑ - ๐3.๐๐ น. ๐.9
 ๐3.๐๑ - ๐๖.๐๐ น.  ๑.8

หมายเหตุ : * ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑ คน สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ประเภทคลื่น
 ** ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑ คน สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ช่องทางออนไลน์
ที่มา : ส�านักงาน กสทช. 

หรือมิวสิกสตรีมมิงอย่างเดียวจ�านวน ๑,9๐9 คน หรือ
จ�านวนร้อยละ 3๔.3 และกลุม่ทีฟั่งทัง้สองประเภทจ�านวน 
๑,8๔๐ คน หรือจ�านวนร้อยละ 33.๑

  ๒.๒.๒	 การรับฟังรายการวิทยุ
   จากการส�ารวจพฤตกิรรมการรบัฟัง 

รายการวิทยพุบว่า ผูฟั้งสือ่ทางเสยีงส่วนใหญ่ หรอืจ�านวน
ร้อยละ ๖๕.7 ยงัคงรบัสือ่ผ่านวทิยุ ในขณะท่ีร้อยละ 3๔.3 
ไม่มีการรับฟังรายการวิทยุ นอกจากน้ี ยังได้มีการส�ารวจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับฟังรายการวิทยุในมิติ
ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์หลักที่ใช้ฟังรายการวิทยุ 
คลื่นท่ีใช้ฟังรายการวิทยุ ช่องทางในการฟังวิทยุออนไลน์ 
รวมถึงสถานที่ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ใช้ในการรับฟัง
รายการวิทยุ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒8
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    อุปกรณ์หลักในการรับฟังวิทย ุ
จากการส�ารวจพบว่า กลุ่มผู ้ฟังวิทยุยังนิยมรับฟังจาก
เครื่องรับวิทยุ ทั้งจากวิทยุในบ้าน วิทยุพกพา หรือวิทยุ
ในรถยนต์ ร้อยละ ๖8.9 รองลงมารับฟังจากโทรศัพท์
เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
ทัง้ 3G 4G และ Wifi ร้อยละ ๑9.3 และรบัฟังจากวทิยทุีอ่ยู่ 
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ร้อยละ 7.8 การรับฟัง
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็จากคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ โน๊ตบุก๊ 
แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 3.7 และการ
รับฟังผ่านล�าโพงอัจฉริยะน้อยที่สุด ร้อยละ ๐.3 

    คลื่นที่ใช้ในการรับฟังรายการ
วทิย ุจากการส�ารวจพบว่า ผูฟั้งส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 8๕.9  
นิยมรับฟังรายการวิทยุจากคลื่นเอฟเอ็ม ตามมาด้วย 
การรบัฟังวทิยอุอนไลน์ ร้อยละ ๑7.๕ และรบัฟังจากคลืน่
เอเอ็ม ร้อยละ ๑๑.๒ 

    ช ่องทางในการรับฟ ั งวิทยุ
ออนไลน์ จากการส�ารวจพบว่าช่องทางส�าคัญที่ผู้บริโภค 
ใช้รบัฟังวทิยอุอนไลน์ คอื การฟังผ่านแอปพลเิคชนั ร้อยละ  
๖๕.9 ส่วนการรับฟังผ่านเว็บไซต์มีเพียงจ�านวนร้อยละ 
39.7 

    สถานที่ รับฟ ั งรายการวิทยุ  
จากการส�ารวจพบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ยังนิยมรับฟังรายการ
วิทยุจากที่บ้าน หรือพี่พักอาศัยในสัดส่วนร้อยละ ๔๖.๖ 
รองลงมาเป็นการรับฟังในขณะเดินทาง หรืออยู่บนรถ 
ในสัดส่วนร้อยละ ๔๑.7 ในขณะที่การรับฟังในท่ีท�างาน 
มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑๐.9 

    ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการรบัฟัง 
รายการวทิย ุจากการส�ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลารบัฟัง 
รายการวิทยุระหว่าง ๑ - ๒ ช่ัวโมงต่อวัน หรือมีสัดส่วน 
ร้อยละ 37.๕ รองลงมาเป็นการรับฟังน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
ต่อวนั มสีดัส่วนร้อยละ 3๖.9 ท้ังนี ้จะเหน็ได้ว่าพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคไม่ได้ใช้เวลามากนกัไปกบัการฟังรายการวิทยุ 
สะท้อนได้จากสดัส่วนทีม่ผีูฟั้งวทิยเุกนิกว่า ๖ ชัว่โมงต่อวัน 
มีเพียงร้อยละ 3.๑ เท่านั้น

    ช่วงเวลาในการรับฟังรายการ
วทิย ุจากการส�ารวจพบว่า ช่วงเช้าต้ังแต่ ๐๖.๐๑ - ๐9.๐๐ น.  
เป็นช่วงเวลาทีม่ผีูฟั้งรายการวทิยมุากท่ีสดุถงึร้อยละ 33.๑  
รองลงมาเป็นเวลา ๐9.๐๑ - ๑๒.๐๐ น. สดัส่วนร้อยละ ๒๑  
โดยพบว่าช่วงเวลาระหว่างวนั ช่วงเวลา ๑๕.๐๑ - ๑8.๐๐ น.  
เป็นช่วงเวลาท่ีมีผู ้ฟังรายการวิทยุน้อยท่ีสุดในสัดส่วน 
ร้อยละ 9.๕ ส่วนช่วงเวลากลางคืนที่มีผู้ฟังรายการวิทยุ
น้อยที่สุด เป็นช่วงเวลา ๐๐.๐๑ - ๐3.๐๐ น. มีสัดส่วน 
ผู้ฟังเพียงร้อยละ ๐.9 เท่านั้น 

พฤติกรรม
การรับฟังรายการวิทยุทั่วประเทศ

อุปกรณ์หลักที่ใช้รับฟังวิทยุ 

๖8.9
วิทยุในบ้าน วิทยุพกพา

 วิทยุในรถยนต์

๑9.๓
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต

ผ่าน 3G 4G Wifi

7.8
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต

ไม่ผ่าน 3G 4G Wifi

๓.7
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป

๐.๓
ล�าโพงอัจฉริยะ

(Smart Speaker)

พฤติกรรมต่างๆ
ของการรับฟัง
รายการวิทยุ

 ที่ประชาชนนิยม
สูงสุด

คลื่นที่รับฟัง ช่องทางรับฟังออนไลน์ สถานที่ ระยะเวลา ช่วงเวลา

คลื่นเอฟเอ็ม (FM)

8๕.9
แอปพลิเคชัน

๖๕.9
บ้าน ที่พัก

๔๖.๖
๑-๒ ชั่วโมง/วัน

๓7.๕
๐๖.๐๑ - ๐9.๐๐ น.

๓๓.๑

* ผลส�ารวจจากจ�านวนผู้รับฟังรายการวิทยุ ๓,๖๕๕ คน (หน่วย: ร้อยละ)

117รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ตารางที่	๒๙	:	พฤติกรรมการรับฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิกสตรีมมิงทั่วประเทศ
หน่วย : ร้อยละ

พฤติกรรมการรับฟังเพลงออนไลน์
และมิวสิกสตรีมมิง

ทั่วประเทศ
พฤติกรรมการรับฟังเพลงออนไลน์

และมิวสิกสตรีมมิง
ทั่วประเทศ

(N = จ�านวนผู้รับฟังเพลงออนไลน์
และมิวสิกสตรีมมิง)

(3,7๔9) (N = จ�านวนผู้รับฟังเพลงออนไลน์
และมิวสิกสตรีมมิง)

(3,7๔9)

๑.	อุปกรณ์หลักที่ใช้รับฟัง ๕.	ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการฟัง

 โทรศัพท์เคลื่อนที่
 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แล็ปท็อป/
 คอมพิวเตอร์พกพา
 แท็บเล็ต
 ล�าโพงอัจฉริยะ (Smart Speaker)

83.7
๑3.๖

๒.๒
๐.๕

 ๑ - ๒ ชั่วโมง/วัน
 น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง/วัน
 มากกว่า ๒ ชั่วโมง - ๔ ชั่วโมง/วัน
 มากกว่า ๔ ชั่วโมง - ๖ ชั่วโมง/วัน
 มากกว่า ๖ ชั่วโมง/วัน

๔๔.๑
๒๒.๕
๒๑.3
7.8
๔.3

๒.	ช่องทางในการฟัง*

 แอปพลิเคชัน
 เว็บไซต์

79.๔
๒9.7

๓.	สถานที่ที่ฟัง

 บ้าน/ที่พัก
 ขณะเดินทาง/บนรถ
 ที่ท�างาน
 อื่นๆ

๖๑.๐
๒3.๑
๑3.8
๒.๑

๖.	ช่วงเวลาในการฟัง

 ๐๖.๐๑ - ๐9.๐๐ น.
 ๐9.๐๑ - ๑๒.๐๐ น.
 ๑๒.๐๑ - ๑๕.๐๐ น.
 ๑๕.๐๑ - ๑8.๐๐ น.
 ๑8.๐๑ - ๒๑.๐๐ น.
 ๒๑.๐๑ - ๒๔.๐๐ น.
 ๐๐.๐๑ - ๐3.๐๐ น.
 ๐3.๐๑ - ๐๖.๐๐ น.

๑3.8
๑๒.3
๑๑.๒
๑๒.๕
๒7.๑
๒๑.๔
๑.๔
๐.3

๔.	ความถี่ในการฟัง

 ทุกวัน
 3 - ๔ วัน/สัปดาห์
 ๑ - ๒ วัน/สัปดาห์
 ๕ - ๖ วัน/สัปดาห์

37.9
3๐.3
๑9.๖
๑๒.๒

หมายเหตุ : *ผู้ตอบแบบสอบถาม ๑ คน สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ช่องทาง
ที่มา : ส�านักงาน กสทช. 

	 	 ๒.๒.๓	 การรบัฟังเพลงออนไลน์	และ
มิวสิกสตรีมมิง	ผ่านเว็บไซต์	หรือแอปพลิเคชัน

     ในปัจจบุนัการฟังเพลงออนไลน์
และมวิสิกสตรีมมิงได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจาก 
การส�ารวจแสดงให้เหน็ว่า สดัส่วนผูท้ีฟั่งเพลงออนไลน์และ 
มิวสิกสตรีมมิงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๖7.๔ จากจ�านวน 
ผู้ฟังสื่อทางเสียงทั้งหมด โดยมีเพียงร้อยละ 3๒.๖ เท่านั้น 
ทีไ่ม่มกีารรบัฟังเพลงออนไลน์และมวิสกิสตรมีมงิ นอกจากนี้  

ยงัได้มกีารส�ารวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการรบัฟังเพลง
ออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิงในมิติต่างๆ เช่น อุปกรณ์หลัก 
ท่ีใช้ฟัง ช่องทางในการฟัง รวมถงึสถานท่ี ความถี ่ระยะเวลา  
และช่วงเวลาท่ีใช้ฟัง เพื่อท�าความเข้าใจพฤติกรรมของ 
ผู้ฟังได้มากขึ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒9

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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   	 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับฟัง 
เนื่องจากความก้าวไกลทางเทคโนโลยี ท�าให้ช่องทางการ
รับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิงมีหลากหลาย
อุปกรณ์มากขึ้น อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม
สูงสุด ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ  
83.7 ตามมาด้วยการรับฟังจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
โน๊ตบุ๊ก แล็ปทอ็ป และคอมพวิเตอร์พกพา ในสดัส่วนร้อยละ  
๑3.๖ ในขณะทีก่ารรบัฟังผ่านทางแทบ็เลต็ คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ ๒.๒ และการรับฟังผ่านล�าโพงอัจฉริยะ หรือ 
Smart Speaker มีเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านั้น 

    ช่องทางในการรับฟัง เนื่องจาก
การรับฟังส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นอุปกรณ์หลัก 
ช่องทางในการรับฟังส่วนใหญ่จึงเป็นการรับฟังผ่านทาง
แอปพลิเคชันมากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 79.๔ ในขณะที ่
การรับฟังผ่านเว็บไซต์ มีสัดส่วนร้อยละ ๒9.7

   	 สถานที่ในการรับฟัง จากการ
ส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่นิยมรับฟังเพลงออนไลน์และ
มิวสิกสตรีมมิงในบ้านและที่พัก โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด
ร้อยละ ๖๑ รองลงมาเป็นการรับฟังในช่วงการเดินทาง 
ร้อยละ ๒3.๑ และการรับฟังในที่ท�างานร้อยละ ๑3.8 

   	 ความถี่ในการรับฟัง	จากการ
ส�ารวจพบว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่ หรือสัดส่วนร้อยละ 37.9 
รับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิงเป็นประจ�าทุกวัน  
รองลงมาเป็นการรบัฟัง 3 - ๔ วนัต่อสปัดาห์ สดัส่วนร้อยละ  
3๐.3 รับฟัง ๑ - ๒ วันต่อสัปดาห์ สัดส่วนร้อยละ ๑9.๖ 
และ ๕ - ๖ วันต่อสัปดาห์ สัดส่วนร้อยละ ๑๒.๒ 

   	 ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการรับฟัง  
จากการส�ารวจพบว่า พฤติกรรมด้านระยะเวลาการรับฟัง 
เพลงออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิงมีความคล้ายคลึงกับ
การรับฟังรายการวิทยุ โดยส่วนใหญ่มีการรับฟัง ๑ - ๒  
ช่ัวโมงต่อวนั ในสดัส่วนร้อยละ ๔๔.๑ ตามมาด้วยการรบัฟัง 
น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๕ และ 
การรับฟังมากกว่า ๒ - ๔ ชั่วโมงต่อวัน ในสัดส่วน 
ร้อยละ ๒๑.3

   	 ช่วงเวลาในการรับฟัง	จากการ
ส�ารวจพบว่า ช่วงเวลาในการรับฟังเพลงออนไลน์และ
มิวสิกสตรีมมิงมีความแตกต่างจากการรับฟังวิทยุปกติ  
กล่าวคอื การรบัฟังวทิยปุกตจิะเป็นการรบัฟังในช่วงเวลาเช้า 
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นการรับฟังรายการที่จัดตาม 
โปรแกรมการออกอากาศในช่วงก่อนเริ่มงานประจ�าวัน  
อย่างไรก็ดี การฟังเพลงออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิง
เป็นการรับฟังในช่วงเวลาหลังเลิกงานเป็นส่วนใหญ่  
โดยช่วงเวลา ๑8.๐๑ - ๒๑.๐๐ น. มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  
๒7.๑ รองลงมาเป็นช่วงเวลา ๒๑.๐๑ - ๒๔.๐๐ น. ในสดัส่วน
ร้อยละ ๒๑.๔ โดยช่วงเวลาที่รับฟังน้อยสุดเป็นช่วงเวลา 
หลังเที่ยงคืนถึงเช้าตรู่

พฤติกรรม
การรับฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิกสตรีมมิงทั่วประเทศ
* ผลส�ารวจจากผู้รับฟังเพลงออนไลน์และมิวสิกสตรีมมิงทั่วประเทศ 
๓,7๔9 คน (หน่วย: ร้อยละ)

โทรศัพท์เคลื่อนที่
8๓.7

อุปกรณ์หลักที่ใช้รับฟัง

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก 
แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์พกพา
๑๓.๖
แท็บเล็ต
๒.๒
ล�าโพงอัจฉริยะ (Smart Speaker)
๐.๕

Music

พฤติกรรมต่างๆ
ของการรับฟังเพลง

ออนไลน์
 ที่ประชาชนนิยม

สูงสุด

ช่องทางในการฟัง สถานที่ที่ฟัง

ระยะเวลาการฟังความถี่ในการฟัง ช่วงเวลาการฟัง

79.๔
แอปพลิเคชัน

๖๑.๐
บ้าน ที่พัก

๓7.9
รับฟังทุกวัน

๔๔.๑
๑-๒ ชั่วโมง/วัน

๒7.๑
๑8.๐๑-๒๑.๐๐ น.
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สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม

๑.	 สภาพตลาดในกจิการโทรคมนาคม	ปี	๒๕๖๒
 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic  

Forum: WEF) นครเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ มกีาร 
รายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจากดัชนีชี้วัดความสามารถใน
การแข่งขัน (Global Competitiveness Index: GCI) 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ของ ๑๔๑ ประเทศทั่วโลก โดยพิจารณา 
ปัจจัยการพัฒนาประเทศที่จะส่งเสริมให้มีการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืนด้วยเกณฑ์ช้ีวัด 
ทีป่ระเมนิ ๑๐3 ตวัชีว้ดั แบ่งเป็นกลุม่เป็นดชันย่ีอย ๑๒ ด้าน  
(pillar) อาท ิสภาพแวดล้อมด้านสถาบนั โครงสร้างพืน้ฐาน  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การสาธารณสขุและ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม 
ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน  
การพฒันาตลาดเงนิ ความพร้อมทางเทคโนโลย ีขนาดของตลาด  
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และนวัตกรรม ผลปรากฏว่า  
ประเทศไทยขยบัอนัดบัลดลงมาอยู่ในอนัดบัที ่๔๐ ของโลก  
จากเดิมอันดับที่  38 จากรายงานผลการจัดอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ทัว่โลกจาก
ดัชนีช้ีวัดความสามารถในการแข่งขัน ประจ�าปี ๒๕๖๑  
ในขณะทีป่ระเทศใกล้เคยีงในกลุม่อาเซยีนนัน้ ประเทศไทย
อยู่ในอันดับท่ี 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจาก 
ประเทศสิงคโปร์ที่อยู ่ในอันดับที่ ๑ ของกลุ ่มอาเซียน 
และถือเป็นอันดับ ๑ ของโลกและประเทศมาเลเซียทีอ่ยู่ใน 
อนัดบัที ่๒ ของกลุม่อาเซยีนและถือเป็นอนัดบัที ่๒7 ของโลก  
ส�าหรบัประเทศอืน่ในกลุม่อาเซยีน อาท ิประเทศอนิโดนเีซยี 
อยู ่ในอันดับที่ ๕๐ ประเทศบรูไนอยู่ในอันดับที่ ๕๖ 
ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ ๖๔ ประเทศเวียดนาม
อยู่ในอันดับที่ ๖7 และประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 
๑๐๖ เป็นต้น 

 ส ่วนรายงานดัชนีในด ้านการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ (ICT Development Index: 
IDI) ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึง่เป็นดชันทีีว่ดัระดบัการพฒันาและ 
ความเหลือ่มล�า้ทางด้านเทคโนโลย ีจาก ๑7๖ ประเทศทัว่โลก  
พบว่า ในปีล่าสุดประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7๖ ของโลก  
โดยมีอันดับที่ขยับขึ้นจากก่อน ๑ อันดับ ส่วนอันดับ
ในระดับอาเซียน ประเทศไทยยังคงมีล�าดับเท่าเดิม คือ

อันดับที่ ๔ รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย 
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดหลักต่างๆ บ่งบอกว่า ประเทศไทย 
ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ในแถบเอเชียแปซฟิิก มเีพียงข้อมลูจ�านวนผูล้งทะเบียนใช้
อินเทอร์เน็ตประจ�าที่ต่อจ�านวนประชากร ๑๐๐ คน และ
ปริมาณการใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ  
(Bit/s) ต่อผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ ยงัมค่ีาต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลก  
ซึง่คาดว่าการด�าเนนิงานของ กสทช. ในระยะต่อไปท่ีมุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานอินเทอร ์เน็ตทางสาย  
รวมทั้งขยายแบนด์วิดท์ในการเชื่อมต่อไปต่างประเทศ 
เพ่ือขยายผลจะท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางด้าน ICT ของประเทศดีขึ้นและประเทศไทยสามารถ
เลื่อนอันดับในการพัฒนาทางด้าน ICT ให้ดีขึ้นไปด้วย

 สภาพตลาดโทรคมนาคมท่ีส�าคัญแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจ�าท่ี บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้

	 ๑.๑	ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่
  ตลาดบริการโทรศัพท ์ประจ�าที่ของ

ประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Subscribers) ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๒ ลดลงอยู่ท่ีประมาณ ๒.๖๑ 
ล้านเลขหมาย ลดลงร้อยละ ๑๐.9๒ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี ๒๕๖๑ หากคิดเป็นสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์ประจ�าท่ีต่อจ�านวนครัวเรือนอยู่ท่ี ๑๒.๑๒ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี ๖ และส่วนแบ่งตลาด 
นั้นเป็นของ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจาก 
เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดนี้ โดยมีสาเหตุหลักๆ 
จากลักษณะของธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 
ซ่ึงต้องมีการลงทุนสูงจึงท�าให้เกิดการผกูขาดโดยธรรมชาติ 
การเข้ามาแข่งขันของผู้ให้บริการรายใหม่ยังมีเหตุของ 
ข้อจ�ากัดต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจนกระท่ังท�าให้
ผลวิเคราะห์การลงทุนในเชิงพาณิชย์ส�าหรับกิจการ 
โทรศัพท์ประจ�าที่น้ันไม่คุ้มค่า ประกอบกับตลาดที่อยู่ใน 
ภาวะอิ่มตัวเต็มที่ พฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการใช ้บริการที่ทดแทนได ้ด ้วยเทคโนโลยีอื่น 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสารได้ด้วยเหตุผลของ 
ความสะดวกและต้นทุนอัตราค่าใช้บริการที่ต�่ากว่า
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แผนภูมิที่	๖	: จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ ปี ๒๕๕8 - ๒๕๖๒
 

	 ๑.๒	ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(Mobile Subscribers) ปี ๒๕๖๒ มจี�านวนอยู่ทีป่ระมาณ 
๑๒9.๖๑ ล้านเลขหมาย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.๖๑ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี ๒๕๖๑ หากเทียบจ�านวนผู้ลงทะเบยีน 
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการต่อจ�านวน
ประชากร ๑๐๐ คน อยู ่ที่ร ้อยละ ๑9๐.๖๔ และ 
เมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่งทางการตลาดบริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่ปี ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มบริษัท AIS มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงที่สุดร้อยละ ๔3.88 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษัท 
True Mobile ซ่ึงมีสัดส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3๑.9๕  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 7 ส่วนค่า HHI 
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ 3,๔๐7 และ 
ปี ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3,๔๑8

แผนภูมิที่	๗	: ส่วนแบ่งตลาดผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๒

จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ สัดส่วนต่อจ�านวนครัวเรือนทั่วประเทศ

ล้า
นเ

ลข
หม

าย

ร้อ
ยล

ะ

๖.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

3.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๐.๐๐

3๐.๐๐

๒๕.๐๐

๒๐.๐๐

๑๕.๐๐

๑๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๐๐

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๑.9๑

๑๖.๒๐
๑3.๕8

๑๒.๑๒
๕.3๑

๔.7๑
3.๔7

๒.93 ๒.๖๑

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 กลุ่มบริษัท AIS  กลุ่มบริษัท DTAC
 กลุ่มบริษัท True Mobile  TOT/MVNOs
 CAT

ที่มา :  ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม   
 ส�านักงาน กสทช.

ร้อยละ	๔๓.๘๘ ร้อยละ	๒๑.๕๖

ร้อยละ	๓๑.๙๕
ร้อยละ	๐.๑๙

ร้อยละ	๒.๔๐

๒๔.89

121รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



	 ๑.๓		ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต	(Internet	
Services)

  ปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยสามารถใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง 
ด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านช่องทางการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ และการให้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่

 	 (๑)	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที	่
(Fixed	Broadband)

   ปัจจุบันตลาดบริการอินเทอร์เน็ต 
ความเรว็ต�า่ (Narrowband Internet) นัน้ค่อยๆ เลอืนหาย 
ไปจากตลาดบริการอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น เทคโนโลยี

ในกลุ่ม Dial-up และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
มีการเชื่อมต่อได้หลายเทคโนโลยีมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยน
จากเทคโนโลยีในกลุ่ม xDSL (Digital Subscriber Line) 
เป็นเทคโนโลยี FTTP (Fiber to the Premises) มากขึ้น 
และปี ๒๕๖๒ มีจ�านวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ความเร็วสงูประจ�าทีเ่พิม่ขึน้ประมาณอยูท่ี ่๑๐.๑๐ ล้านราย  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 8

แผนภูมิที่	๘	: จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่ ปีี ๒๕๕8 - ๒๕๖๒

  เมื่อพิจารณาการเข้าถึง พบว่าสัดส่วน
จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ประจ�าที่อยู่ที่ ๑๔.8๖ รายต่อจ�านวนประชากร ๑๐๐ คน 
หรอื ๔๖.8๔ ครอบครวัทีล่งทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ความเรว็สงูต่อจ�านวนครวัเรอืนทัง้ประเทศ ๑๐๐ ครวัเรอืน  

และส่วนแบ่งตลาดปี ๒๕๖๒ พบว่า TRUE มส่ีวนแบ่งตลาด 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 37.๖๑ รองมาเป็น 3BB ร้อยละ  
3๑.๔๕ ดังมีรายละเอยีดปรากฏตามแผนภูมิท่ี 9 และในส่วน 
ของค่า HHI ปี ๒๕๖๒ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑  
จาก ๒,8๔7 เป็น ๒,793 

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช. 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประจ�าที่

แนวโน้ม

๖.๒3
7.๒๒

8.๒๑
9.๑9

๑๐.๑๐

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ล้า
นเ

ลข
หม

าย
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แผนภูมิที่	๙	: ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ�าที่ ปี ๒๕๕8 - ๒๕๖๒

	 	 (๒)	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที	่
(Mobile	Broadband)	

   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที่มีจ�านวนผู ้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ประมาณ ๖๐.3๕ ล้านเลขหมาย  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ โดยมีอัตรา
การเข้าถึงประชากรอยู่ทีร้่อยละ 88.7๖ ดงัมรีายละเอียด 
ปรากฏตามแผนภมูทิี ่๑๐ และหากพจิารณาถงึส่วนแบ่งตลาด 

ปี ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มบริษัท AIS มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 
ร้อยละ ๔๔.8๕ รองลงมาเป็นกลุ่มบริษัท True Mobile  
มสีดัส่วนร้อยละ 3๐.๒3 และกลุม่บรษิทั DTAC มสัีดส่วน 
ร้อยละ ๒๒.๑๐ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภมูทิี ่๑๑  
และในส่วนของค่า HHI เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑  
จาก 3,377 เป็น 3,๔๑7

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

หมายเหตุ : * ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มีการปรับฐานการค�านวณผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับจ�านวน 
 ผู้ลงทะเบียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

ผู ้ลงทะเบียนใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที่

สัดส่วนต่อประชากร (ร้อยละ)

ล้า
นเ

ลข
หม

าย

แผนภูมิที่	๑๐	: จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
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88.7๖
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ร้อยละ	๐.๙๐
ร้อยละ	๐.๓๘
ร้อยละ	๑.๕๕

ร้อยละ	๓๐.๒๓

ร้อยละ	๒๒.๑๐
ร้อยละ	๔๔.๘๕

แผนภูมิที่	๑๑	: ส่วนแบ่งตลาดคิดจากจ�านวนเลขหมายที่เปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๒

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 กลุ่มบริษัท AIS    กลุ่มบริษัท DTAC    กลุ่มบริษัท True Mobile    CAT    TOT    อื่นๆ
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระท�าอันมีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมท่ีมีผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

๑.	 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระท�าอันมีลักษณะ
เป็นการครอบง�ากิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ที่มีผลกระทบกับประโยชน ์ของรัฐและ
ประชาชน

 กสทช. ได้ปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกประกาศ 
กสทช. เรือ่ง การก�าหนดลกัษณะและมาตรการก�ากบัดูแล
การควบรวมกจิการ การถอืหุ้นไขว้ และการครอบง�ากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์และลดขั้นตอนในการปฏิบัติตาม
ประกาศ โดยได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
ก�ากบัดแูลการรวมธุรกจิในกจิการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐  
สงิหาคม ๒๕๖๑ ซึง่ในส่วนการครอบง�ากิจการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ ระบุไว้ในหมวด ๒ การครอบง�า 
กิจการโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก�าหนดว่า  
หากมกีารกระท�าในลักษณะการครอบง�ากจิการฯ ทัง้ทางตรง  
และทางอ้อมโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอันอาจ
ส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือจ�ากัดการแข่งขัน อาจมี
ค�าสัง่ก�าหนดมาตรการเฉพาะเพือ่ป้องกนัมิให้มกีารกระท�า
อนัเป็นการผูกขาดหรอืก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน โดยในปี ๒๕๖๒ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้รับ
ใบอนุญาตที่เข้าข่ายมีการกระท�าในลักษณะการครอบง�า 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ทางธรุกจิทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม อันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือ
จ�ากัดการแข่งขัน 

๒.	 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระท�าอันมีลักษณะ
เป็นการครอบง�ากิจการโทรคมนาคมที่มีผลกระทบกับ
ประโยชน์ของรัฐและประชาชน

 กสทช. ได้มีการก�ากับดูแลการรวมธุรกิจใน
กิจการโทรคมนาคม และด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ
การควบรวมกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการ
ก�ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง 
ประกาศลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่๑9 มกราคม ๒๕๖๑  

โดยในปี ๒๕๖๒ มีการด�าเนินการรวมธุรกิจระหว่าง 
ผู ้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ
เดียวกัน หรือการรวมธุรกิจระหว่างผู้มีอ�านาจควบคุม
กับผู้รับใบอนุญาตท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ
เดียวกัน ดังนี้

 (๑) บรษิทั เอแอลที เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) 
รวมธุรกิจกับบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เกทเวย์ จ�ากัด  
โดยการโอนขายสินทรัพย์จ�านวน ๖๑๒,73๐,๐๐๐ บาท 
โดยบรษิทั เอแอลที เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) ได้มีหนงัสอืที่  
ALT-IG-NBTC-001/2562 ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
เรื่อง การแจ้งโอนและหรือการควบรวมทรัพย์สินบริษัท 
ในเครอื และบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล เกทเวย์ จ�ากัด ได้ม ี
หนังสือที่ IG-NBTC-001/2562 ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  
๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งโอนและหรือการควบรวมทรัพย์สิน  
บริษัทในเครือ และส�านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือที ่ 
สทช ๒๕๐๒/3๕๔๔.๐๖ และ สทช ๒๕๐๒/3๕๔๔.๐7 
ลงวันที่ 3๐ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งรับทราบการรวมธุรกิจ
ตามข้อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก�ากับดูแล
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

 (๒) บริษัท  ทรู มูฟ  เอช  ยูนิ เวอร ์ แซล  
คอมมิวนเิคชัน่ จ�ากดั รวมธรุกจิกบั บรษิทั เรยีล มฟู จ�ากดั  
โดยการรบัโอนธรุกจิทัง้หมด มลูค่า ๔๕,37๐,๐33,๑๖๔.๖3  
บาท โดยบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด ได้มีหนังสือที่ TUC-H/REG/๖๕7/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การด�าเนินการตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง มาตรการก�ากบัดแูล 
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม และส�านักงาน 
กสทช. ได้มีหนังสือท่ี สทช ๒๕7๒/๒8๖๖๔ ลงวันที่  
๑7 กนัยายน ๒๕๖๒ แจ้งรับทราบการรวมธรุกจิตามข้อ ๖  
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก�ากับดูแล 
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

125รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ 
ท่ีมีความส�าคัญกับประชาชน

ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ก�ากับดูแลการประกอบ
กจิการ การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บรกิาร
โทรคมนาคม การก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ
โทรคมนาคม เพื่อคุ ้มครองให้ผู ้ใช้บริการได้รับบริการ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ดังนี้

๑.		การก�ากับดูแลคุณภาพการให้บริการ
 ได ้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ในการให้บริการโทรคมนาคมทั้งประเภทเสียง๕ และ
บริการประเภทข้อมูล๖ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท้าย
ประกาศ กสทช. เรือ่งมาตรฐานของคุณภาพการให้บรกิาร
โทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
เคล่ือนที่ ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยประกาศดังกล่าวได้ก�าหนด
ให้ผูป้ระกอบการต้องรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพการ 
ให้บริการให้แก่ส�านักงาน กสทช. เป็นรายไตรมาส พร้อมทัง้ 
การติดตามตรวจสอบโดยการลงพื้นท่ีตรวจวัดคุณภาพ 
การให้บริการโดยส�านักงาน กสทช. และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 
ประเภทเสียง และประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม 
เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมโดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก 
ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้น�าส่งรายงานคุณภาพการให้บรกิารให้มายงั 
ส�านักงาน กสทช. และโดยตรวจวัดเอง สามารถสรุปผล
การด�าเนินการได้ดังนี้

 ๑.๑  การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการ
ให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

  (๑) คณุภาพการให้บรกิารของผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทเสียง ได้แก่ บริการโทรศัพท์
ประจ�าที่ บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการโทรศัพท์
เคลื่อนท่ี และบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการสื่อสาร 
ดาวเทียม พบว่าในปี ๒๕๖๒ ผู ้ให ้บริการทุกราย7  
มีคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงเป็นไป 
ตามมาตรฐานท่ีก�าหนด โดยผู ้ ให ้บริการส ่วนใหญ ่
มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการอยู ่ในเกณฑ ์
ที่ค่อนข้างสูง

  (๒) คณุภาพการให้บรกิารของผูป้ระกอบ
กจิการโทรคมนาคมประเภทข้อมลู ได้แก่ บรษัิท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  
จ�ากดั บรษัิท ดแีทค ไตรเนต็ จ�ากดั บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็  
คอมมูนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) พบว่า ในปี ๒๕๖๒ ผูใ้ห้บรกิารทุกรายมคีณุภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมเคลื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

๕ ค่าชีว้ดัคณุภาพบริการปรากฏตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรือ่งมาตรฐานของคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง  
ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑3๔ ตอนพิเศษ ๑73 ง  

๖   ค่าชี้วัดคุณภาพบริการปรากฏตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภท
ข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เล่ม ๑3๕ ตอนพิเศษ 
๑๐9 ง และประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 
ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เล่ม ๑๒9 ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง 

7  ๑. บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ ได้แก่  (๑) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (๒) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
 (บริษัท ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด) (3) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (๔) บริษัท ฟิต เทเลคอม จ�ากัด และ  
 (๕) บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากดั (มหาชน) 

 ๒. บริการโทรศัพท์สาธารณะ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
 3. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่  (๑) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (๒) บริษัท เรียล มูฟ จ�ากัด (3) บริษัท ทรูมูฟ เอช  

 ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (๔) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด  (๕) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด  
 (๖) บริษัท โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) จ�ากัด  (7) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) (8) บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จ�ากัด  
 (9) บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ากัด และ (๑๐) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

 ๔. บริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการสื่อสารดาวเทียม ได้แก่ บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ากัด   
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 ๑.๒ ตรวจสอบ คุณภาพการ ให ้บริ ก าร
โทรคมนาคม โดยส�านักงาน กสทช. 

  ได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพการให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ังประเภทเสียงและประเภท
ข้อมูลของผู้ให้บริการ ๕ บริษัท ได้แก่ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด และบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด โดยผลการตรวจสอบคุณภาพ
การให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีป่ระเภทเสยีง ทัง้อัตราส่วน
การเรียกส�าเร็จ (Call Setup Success Rate) กรณีที่
เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเดียวกัน 
(Voice On-net) และกรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่าย
ต่างผูใ้ห้บรกิาร (Voice Off-net) พบว่าผูใ้ห้บรกิารทกุราย

  (๒)  ผลการทดสอบคณุภาพการให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามโครงข่ายต่างผู้ให้บริการ (Voice  
Off-net) โดย ณ ไตรมาสท่ี 3 ของปี ๒๕๖๒ พบว่าคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงของผู้ให้บริการ 
ทกุรายเป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด กล่าวคอืมอีตัราส่วน 

มีคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด สรุปได้ดังนี้

  (๑) ผลการทดสอบคุณภาพการให้บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในโครงข่ายของผูใ้ห้บรกิารเดยีวกนั 
(Voice On-net) โดย ณ ไตรมาสท่ี 3 ของปี ๒๕๖๒  
พบว่าคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
ของผู้ให้บริการทุกรายเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
กล่าวคือมีอัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 
98.9๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด (ต้องมากกว่า
ร้อยละ 9๐) และอัตราส่วนของกรณีที่สายหลุดต่อการ
ทดสอบเสรจ็ คดิเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ซึง่สงูกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก�าหนด (ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๒.๐๐) ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 3๐

ตารางที่	๓๐	:	ผลการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเดียวกัน 
(Voice On-net)

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ผลการทดสอบภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการ

เดียวกัน	(Voice	On-net)

ไตรมาสที่	๑* ไตรมาสที่	๒** ไตรมาสที่	๓**

อัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ Successful call ratio (%) ≥9๐.๐๐ 98.๕9 99.๕๒ 98.9๐

อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุดต่อการทดสอบเสร็จสิ้น 
Drop Call Rate (%)

≤๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐3 ๐.๐๖

หมายเหตุ : ๑)   * ไตรมาสที่ ๑ ได้ทดสอบทั้งหมด ๔ พื้นที่ คือ ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ สงขลา ภาค ๒ ขอนแก่น  
  ภาค 3 เชียงใหม่ และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

 ๒)  ** ไตรมาสที่ ๒ และ 3 ทดสอบทั้งหมด ๑3 พื้นที่ คือ ส�านักงาน กสทช. ภาค ๑ ส�านักงาน กสทช. ภาค ๔ สงขลา  
  ส�านักงาน กสทช. เขต ๑๔ ปราจีนบุรี เขต ๑๖ ราชบุรี ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ขอนแก่น ส�านักงาน กสทช.  
  เขต ๒๑ ร้อยเอด็ เขต ๒๒ อบุลราชธาน ีเขต 3๑ ล�าปาง เขต 3๒ ตาก เขต 33 พษิณโุลก เขต ๔3 นครศรธีรรมราช  
  เขต ๔๔ สุราษฎร์ธานี และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

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

การเรียกส�าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 98.9๖ ซ่ึงสูงกว่าค่า 
เป้าหมายทีก่�าหนด (ต้องมากกว่าร้อยละ 9๐) และอตัราส่วน 
ของกรณีท่ีสายหลุดต่อการทดสอบเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐8 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด (ต้องน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒.๐๐) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3๑
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ตารางที่	๓๑	: ผลการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามโครงข่ายต่างผู้ให้บริการ (Voice Off-net)

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย
ผลการทดสอบข้ามโครงข่ายต่างผู้ให้บริการ	

(Voice	Off-net)

ไตรมาสที่	๑* ไตรมาสที่	๒** ไตรมาสที่	๓**

อัตราส่วนการเรียกส�าเร็จ Successful call ratio (%) ≥9๐.๐๐ 99.๒7 99.33 98.9๖

อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุดต่อการทดสอบเสร็จสิ้น 
Drop Call Rate (%)

≤๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๖ ๐.๐8

หมายเหตุ : ๑)   * ไตรมาสที่ ๑ ได้ทดสอบทั้งหมด ๔ พื้นที่ คือ ส�านักงาน กสทช. เขต 3๑ ล�าปาง เขต ๒3 นครราชสีมา  
  เขต ๔๒ ภูเก็ต และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

 ๒)  ** ไตรมาสที่ ๒ และ 3 ทดสอบทั้งหมด ๑๔ พื้นที่ คือ ส�านักงาน กสทช. ภาค 3 เชียงใหม่ ส�านักงาน กสทช.  
  เขต ๑๑ สมุทรปราการ เขต ๑๒ จันทบุรี เขต ๑3 สุพรรณบุรี เขต ๑๕ อยุธยา เขต ๒3 นครราชสีมา  
  เขต ๒๔ อุดรธานี เขต ๒๕ นครพนม เขต 3๔ เชียงราย เขต 3๕ นครสวรรค์ เขต ๔๑ ยะลา เขต ๔๒ ภูเก็ต  
  เขต ๔๕ ชุมพร และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

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

  (3) ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้บรกิาร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูล โดยได้ตรวจวัดค่า
ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข ้อมูลของการดาวน์โหลด 
และอัปโหลด (FTP DL/UL Average Throughput)  
อั ต ร าส ่ วนการดาวน ์ โหลดและอัป โหลดส� า เร็ จ  

(FTP DL/UL Completed Rate) และอัตราส่วนในการ 
เป ิดเว็บไซต ์ส�า เร็จ (HTTP Completed Rate)  
โดยในปี ๒๕๖๒ พบว่าผู้ให้บริการทุกรายมีคุณภาพการ 
ให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทข้อมลูเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3๒ 

ตารางที่	๓๒	: ผลการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูล

ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
ค่า

เป้าหมาย

ผลการทดสอบ
บริการบนเทคโนโลยี	3G*

ค่า
เป้าหมาย

ผลการทดสอบ
บริการบนเทคโนโลยี	4G**

ไตรมาสที	่๑ ไตรมาสที	่๒ ไตรมาสที	่๓ ไตรมาสที่	๑ ไตรมาสที่	๒ ไตรมาสที่	๓

FT
P	

DL

ความเร็วเฉล่ียในการส่งข้อมูล
ของการดาวน์โหลด FTP mean 
data rate (Mbps)

≥๐.7๕๐ ๕.9๒ 8.๒๑ 7.๖๒ ≥๒.๕ ๑๐.3๔ ๑7.๐3 ๑๖.87

อัตราส่วนการดาวน์โหลดส�าเร็จ 
FTP success ratio (%)

≥8๐ 97.8๖ 97.8๖ 98.๔๖ ≥8๐ 98.๑๕ 99.๑๒ 98.๑๕
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ค่าชี้วัดคุณภาพบริการ
ค่า

เป้าหมาย

ผลการทดสอบ
บริการบนเทคโนโลยี	3G*

ค่า
เป้าหมาย

ผลการทดสอบ
บริการบนเทคโนโลยี	4G**

ไตรมาสที	่๑ ไตรมาสที	่๒ ไตรมาสที	่๓ ไตรมาสที่	๑ ไตรมาสที่	๒ ไตรมาสที่	๓

FT
P	

UL

ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูล
ของการอัปโหลด FTP mean 
data rate (Mbps)

≥๐.3๐๐ 3.3๕ ๔.๑3 ๔.๑๖ ≥๐.๕ ๑๐.๐8 ๑๑.3๔ ๑๐.๐8

อัตราส่วนการอัปโหลดส�าเร็จ 
FTP success ratio (%)

≥7๐ 99.๒๐ 98.๕9 99.๐8 ≥7๐ 98.83 99.3๖ 98.83

HT
TP อัตราส่วนในการเปิดเว็บไซต์

ส�าเร็จ HTTP success ratio (%)
≥9๐ 98.9๑ 98.๐๕ 99.37 ≥9๐ 98.๕3 99.๑3 98.๕3

หมายเหตุ :  ๑)   * การทดสอบบนเทคโนโลย ี3G ในไตรมาสท่ี ๑ ได้ทดสอบทัง้หมด ๔ พืน้ที ่คอื ส�านกังาน กสทช. เขต ๑๑ สมทุรปราการ  
  เขต 3๑ ล�าปาง เขต ๔๑ สงขลา และเขต ๒3 นครราชสมีา และในไตรมาสที ่๒ และ 3 ได้ทดสอบทัง้หมด ๑3 พืน้ท่ี  
  คอื ส�านกังาน กสทช. ภาค ๒ ขอนแก่น ภาค 3 เชยีงใหม่ และภาค ๔ สงขลา ส�านกังาน กสทช. เขต ๑๑ สมทุรปราการ  
  เขต ๑๒ จันทบุรี เขต ๑๕ อยุธยา เขต ๒3 นครราชสีมา เขต ๒๔ อุดรธานี เขต 3๔ เชียงราย เขต 3๕ นครสวรรค์  
  เขต ๔๑ ยะลา เขต ๔๕ ชุมพร และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

 ๒)  ** การทดสอบบนเทคโนโลยี 4G ในไตรมาสที่ ๑ ได้ทดสอบทั้งหมด ๔ พื้นที่ คือ ส�านักงาน กสทช. ภาค ๒ ขอนแก่น  
  ภาค 3 เชียงใหม่ เขต ๔๒ ภูเก็ต และส�านักงาน กสทช. (สายลม) และในไตรมาสที่ ๒ และ 3 ได้ทดสอบทั้งหมด  
  ๑๔ พื้นที่ คือ ส�านักงาน ภาค ๑ นนทบุรี เขต ๑3 สุพรรณบุรี เขต ๑๔ ปราจีนบุรี เขต ๑๖ ราชบุรี เขต ๒๑ ร้อยเอ็ด  
  เขต ๒๒ อุบลราชธานี เขต ๒๕ นครพนม เขต 3๑ ล�าปาง เขต 3๒ ตาก เขต 33 พิษณุโลก เขต ๔๒ ภูเก็ต  
  เขต ๔3 นครศรีธรรมราช เขต ๔๔ สุราษฎร์ธานี และส�านักงาน กสทช. (สายลม)

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

 ๑.3  ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้
บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงและประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม 
ประเภทข้อมูลส�าหรับโครงข ่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
ได้แก่ (๑) แบบประจ�าที่ จ�านวน ๒3 จังหวัด และ  
(๒) แบบเคลื่อนที่ จ�านวน 7๔ จังหวัด

 ๑.๔ ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ส�าหรับการให้บริการบนเทคโนโลยี LTE- 
Advanced หรอืสงูกว่า โดยได้ด�าเนนิการจ้างเหมาบรกิาร 
ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส�าหรับ 
การให้บริการบนเทคโนโลยี LTE-Advanced หรือสูงกว่า 
จ�านวน ๖๑ จงัหวดั และด�าเนนิการทดสอบโดย ส�านกังาน 
กสทช. จ�านวน 3๖ จังหวัด

 ๑.๕ ตรวจวดัคณุภาพบริการโทรศพัท์เคล่ือนที่
ตามภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

  (๑) ตรวจวดัคุณภาพฯ ในงานพระราชพธีิ  
จ�านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑7 - ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  (๒) สนั บ สนุ น ก า รต ร ว จ วั ด ร ะดั บ 
ความแรงสัญญาณร่วมกันตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว  
ในพื้นที่ จั งหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และ 
บริเวณประเทศไทย - แขวงสะหวันนะเขต แขวงค�าม่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 3 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ  
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

129รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



  (3) การสนับสนุนการตรวจวัดระดับ
ความแรงสัญญาณร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณการ
รบกวนคลื่นความถี่ 2300 MHz ตามบริเวณชายแดน
ไทย - มาเลเซยี พืน้ทีจั่งหวัดนราธิวาสและจังหวัดข้างเคยีง 
ของประเทศไทย - เขตพ้ืนที่บริเวณรัฐ Kedah Peris, 
Kelentan ของประเทศมาเลเซยี ได้แก่ ครัง้ที ่๑ ระหว่างวนัที่  
๒8 มกราคม - ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที่  
๔ - 8 มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  
๒๑ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ๑.๖  ออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม โดยได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เพื่อควบรวมประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง และ
ประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของคณุภาพการให้บรกิาร
โทรคมนาคมประเภทข้อมลูส�าหรบัโครงข่ายโทรคมนาคม
เคล่ือนที่ ให้เป็นประกาศฉบับเดียวกัน และปรับปรุง 
ค่าชี้วัดคุณภาพบริการและการวัดบริการประเภทเสียง 
บางค่าชีว้ดัให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ รวมทัง้เพิม่เตมิค่าชีว้ดั 
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมประจ�าที่ในคราวเดียวกัน เพื่อใช ้
เป็นกรอบอ้างอิงส�าหรับการก�ากับดูแลคุณภาพของ 
บริการส�าหรับประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนการคุ ้มครอง 
ผู ้ใช ้บริการโทรคมนาคมให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
เหมาะสม ซึ่งประกาศฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป

๒.		การก�ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
 ในปี ๒๕๖๒ กสทช. ได้ด�าเนินการก�ากับดูแล

อัตราค่าบริการโทรคมนาคม การก�าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการเพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ และก�ากับอัตรา 
ค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นคลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz  
คลื่นความถี่ย ่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย ่าน  
900 MHz ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต ตลอดจน
ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมให้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและ 
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
อัตราค่าบริการที่ถูกลง ดังนี้

 ๒.๑ อัตราค่าบริการโทรศัพท์ประจ�าที่
  ปัจจบัุนผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์ประจ�าทีห่ลกั 

ยังคงมีเพียง ๑ รายคือ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
(TOT) โดยในปี ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อเลขหมาย (ARPU) ของการให้บรกิารโทรศพัท์ประจ�าที่
ของ TOT พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอาจ
เกิดจากความต้องการใช้งานในกลุ่มที่พักอาศัยมีแนวโน้ม 
ที่ลดลง โดย ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๒ มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนต่อเลขหมายที่ ๑8๒ บาท ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๑ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑๒ อย่างไรก็ตาม
ความต้องการใช้งานโทรศัพท์ประจ�าท่ีในปัจจุบันยังคง
มีความจ�าเป็นอยู่ โดยเฉพาะการใช้งานของภาคธุรกิจท่ี
ต้องการมีหมายเลขโทรศัพท์ประจ�าที่เพื่อใช้ในการติดต่อ 
สื่อสารฯ 

แผนภูมิที่	๑๒	:	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย 
(ARPU) ของการให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่

๒๐๕
๑93

๒๐๑
๑8๒

ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม   
 ส�านักงาน กสทช.

๒๕๐
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 ๒.๒ อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก าร โทรศัพท ์ เ คลื่ อนที่ ใ น

ประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) ผู ้ให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรือมีสิทธ์ิในการใช้โครงข่าย  
(Mobile Network Operators - MNOs) ได้แก่ บริษัท  
แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากัด (AWN) บรษิทั ดแีทค  
ไตรเน็ต จ�ากัด (DTN) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (TUC) บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั  
(มหาชน) (CAT) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (TOT) 
และ (๒) ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นโครงข่ายเสมอืน 
(Mobile Virtual Network Operators - MVNOs)  
จากการตดิตามตรวจสอบอตัราค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
ของผู้ให้บริการ พบว่ามีอัตราค่าบริการเฉลี่ย ดังนี้

  (๑) อตัราค่าบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีบ่น
คลื่นความถี ่2.1 GHz

   ได้ติดตามตรวจสอบและก�ากับดูแล
อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน  
2.1 GHz ให้เป็นไปตามเงือ่นไขแนบท้ายใบอนญุาตประกอบ 
กจิการโทรคมนาคมแบบที ่3 ส�าหรบักจิการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้อง
ไม่เกินอัตราค่าบริการที่ก�ากับ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 33

ตารางที่	๓๓	: อัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ประจ�าปี ๒๕๖๒

อัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ย่าน	2.1	GHz	ประจ�าปี	๒๕๖๒๘

บริการเสียง
(บาท/นาที)

บริการ	SMS
(บาท/ข้อความ)

บริการ	MMS
(บาท/ข้อความ)

บริการอินเทอร์เน็ต
(บาท/MB)

อัตราที่ก�ากับ ๐.8๒ ๑.33 3.3๒ ๐.๒8

อัตราค่าบริการเฉลี่ย ๐.๖3 ๑.๑๕ ๒.89 ๐.๑9

เฉลี่ยลดลง (%) -๒3.๑7 -๑3.๕3 -๑๒.9๕ -3๒.๑๔

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

  (๒)  อตัราค่าบรกิารเฉลีย่บนคลืน่ความถี่ 
ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz

   การติดตามตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลอัตราค่าบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีบ่นคลืน่ความถีย่่าน  
1800 MHz ให ้เป ็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับ  
กจิการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และประกาศ กสทช.  

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 295 - 915 MHz/ 
940 - 960 MHz โดยอัตราค ่าบริการตามเง่ือนไข 
ในการอนุญาตจะต ้องต�่ ากว ่าอัตราท่ีอ ้างอิง ดังม ี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3๔

8 ข้อมูลอัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี ๒๕๖๒ 

131รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ตารางที่	๓๔	: อัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ประจ�าปี ๒๕๖๒

อัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	และ	900	MHz	ประจ�าปี	๒๕๖๒๙

บริการเสียง
(บาท/นาที)

บริการ	SMS
(บาท/ข้อความ)

บริการ	MMS
(บาท/ข้อความ)

บริการอินเทอร์เน็ต
(บาท/MB)

อัตราที่อ้างอิง ๐.๖9 ๑.๑๕ 3.๑๑ ๐.๒๖

อัตราค่าบริการเฉลี่ย ๐.๕๖ ๐.9๔ ๒.๕๕ ๐.๑๕

เฉลี่ยลดลง (%) -๑8.8๔ -๑8.๒๖ -๑8.๐๑ -๔๒.3๑

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

  (3) ภาพรวมอตัราค่าบรกิารเฉลีย่บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคลื่นความถี่

   จากการติดตามตรวจสอบอัตรา 
ค่าบรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผูรั้บใบอนญุาตทัง้ 3 ย่าน 

ความถี ่ได้แก่ 2100 MHz 1800 MHz และ 900 MHz  
พบว่าในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยของ 
แต่ละบริการ (Voice, SMS, MMS, Internet) ดังม ี
รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่3๕ และแผนภมูทิี ่๑3

ตารางที่	๓๕	: อัตราค่าบริการเฉลี่ยบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคลื่นความถี่ ปี ๒๕๖๒

อัตราค่าบริการเฉลี่ยบริการโทรศัพท์ทุกคลื่นความถี่	ปี	๒๕๖๒๑๐

บริการเสียง
(บาท/นาที)

บริการ	SMS
(บาท/ข้อความ)

บริการ	MMS
(บาท/ข้อความ)

บริการอินเทอร์เน็ต
(บาท/MB)

ประจ�าปี ๒๕๖๑ ๐.๖๐ ๐.9๐ ๒.๐7 ๐.๑8

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๐.๕9 ๑.๐๑ ๒.๕๕ ๐.๑๕

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -๒.7๕ ๑๒.๖๖ ๒8.๕๑ -๖.97

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 
 9   ข้อมูลอัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี ๒๕๖๒ 
 ๑๐ ข้อมูลอัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี ๒๕๖๒

ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

แผนภูมิที่	๑๓	: อัตราค่าบริการเฉลี่ยบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคลื่นความถี่

Voice
(บาท/นาที)

SMS
(บาท/ข้อความ)

MMS
(บาท/ข้อความ)

อินเทอร์เน็ต
(บาท/MB)

๐.๖๐ ๐.๕9
๐.9๐ ๑.๐๑

๐.๑8 ๐.๑๕

  ปี ๒๕๖๑
  ปี ๒๕๖๒

๒.๐7
๒.๕๕
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เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ทุกคล่ืนความถี่ พบว่าอัตราค่าบริการ 
SMS และอัตราค่าบริการ MMS มีอัตราค่าบริการเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้นร ้อยละ ๑๒.๖๖ และ ๒8.๕๑ ตามล�าดับ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี ๒๕๖๑ อย่างไรกด็ ีอตัราค่าบรกิารเฉลีย่ 
ดงักล่าวยงัสอดคล้องตามเงือ่นไขของประกาศฯ ทีก่�าหนด 
ในขณะเดยีวกนั อตัราค่าบรกิารของบรกิารเสยีงและอตัรา
ค่าบริการของบริการอินเทอร์เน็ต มีอัตราค่าบริการเฉลี่ย 
ลดลงร้อยละ ๒.7๕ และ ๖.97 ตามล�าดับ เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปี ๒๕๖๒

 ๒.3 อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่
  ผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผ่านโครงข่ายประจ�าท่ีรายใหญ่ในตลาดมีจ�านวน ๔ ราย 
คือ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (TOT) บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต จ�ากัด (True Internet) บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ�ากดั (มหาชน) (3BB) และบรษิทั แอดวานซ์  
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด (AWN) โดยในปี ๒๕๖๒ 
เม่ือพจิารณาอตัราค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูเชือ่มต่อ 
ผ่าน FTTx พบว่าอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้ม 
ลดลง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3๖

ตารางที่	๓๖	: อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อผ่าน FTTx

รายละเอียด
ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒

ไตรมาสที่	๑	ไตรมาสที่	๒	ไตรมาสที่	๓	ไตรมาสที่	๔ ไตรมาสที่	๑ ไตรมาสที่	๒	ไตรมาสที่	๓

อัตราค ่าบริการอินเทอร ์ เน็ต
ความเร็วสูงเชื่อมต่อผ่าน FTTx 
(บาทต่อ Mbps)

๑๐.๔๑ ๑๑.๐9 ๑๐.7๐ ๑๐.7๐ ๕.38 ๔.3๔ ๔.3๔

ที่มา : ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

๓.	 การก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ	

 เพื่อให้การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการ ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ได้จัดท�า 
ประกาศ กสทช. เรื่อง การก�าหนดและก�ากับดูแล
โครงสร้างอตัราค่าบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ  
และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะมีผลใช้บังคับ 
ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป ทัง้นี ้เพือ่เป็นการ
ก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกย่านคลื่นความถี่ และ 
สนับสนุนให้ผู ้บริโภคได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม โดยประกาศฯ ดังกล่าว 
ได้ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตก�าหนดอัตราค่าบริการตาม 
สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายที่มีการ 
เสนอขายหรือให้บริการท้ังหมด โดยเมื่อเฉลี่ยแล้ว 
ต้องเป็นไปตามอัตราค่าบริการ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 37 และตารางที่ 38
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ตารางที่	๓๗	: การก�าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 
ตามประกาศ กสทช. เรื่องการก�าหนดและก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ*

บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๖๐ บาทต่อนาที

บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๐.89 บาทต่อข้อความ

บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน ๒.33 บาทต่อข้อความ

บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๐.๑๖ บาทต่อเมกะไบต์

หมายเหตุ : *อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

ตารางที่	๓๘	: การก�าหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น
ตามประกาศ กสทช. เรื่องการก�าหนดและก�ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ*

บริการเสียง ไม่เกิน ๐.๐๑๑ บาทต่อวินาที

บริการข้อความสั้น ไม่เกิน ๑.๐๐ บาทต่อข้อความ

บริการข้อความมัลติมีเดีย ไม่เกิน ๒.๔๕ บาทต่อข้อความ

บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๐.๑8 บาทต่อเมกะไบต์

หมายเหตุ : *อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่มา : ส�านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.
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แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๓

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๓

 ในช่วง ๒ - 3 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการรับชม
โทรทัศน์ของผู้ชมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป โดย
หันมารับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
และแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แพลตฟอร์ม Over 
the Top: OTT) กันมากขึ้น สาเหตุประการส�าคัญที่ท�าให้
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์ม  
OTT เพิ่มสูงข้ึน เกิดจากความสะดวกสบายและความ 
ทนัสมยัทีเ่กดิขึน้จากเทคโนโลย ีOTT  โดยเทคโนโลยีดังกล่าว 
ได้ทลายข้อจ�ากัดของการรบัชมเนือ้หารายการแบบด้ังเดิม 
ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัดด้านเวลาและ 
ผงัรายการ ข้อจ�ากัดด้านความคมชดัของภาพ หรอืแม้กระท่ัง 
ข้อจ�ากัดด้านสถานที่ 

 เทคโนโลยี OTT นอกจากจะปรับเปลี่ยน 
พฤตกิรรมการรบัชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนทัว่ไปแล้ว  
ยังได ้ เปล่ียนแปลงสภาพแวดล ้อมในการประกอบ 
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้สร้างความท้าทายให้แก่ผู ้ประกอบ
กจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิิทลั ทัง้น้ี ท่ามกลาง 
ความท้าทายที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาค 
พื้นดินในระบบดิจิทัลได้เริ่มวางแผนเพื่อปรับตัว เช่น  
มีการพฒันาและผลติเน้ือหารายการให้น่าสนใจเพ่ือดงึดดู
ฐานผู้ชม มกีารซ้ือลขิสทิธิร์ายการต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น  
ซรีส์ี ภาพยนตร์ และการถ่ายทอดสดกฬีา มกีารร่วมมอืกบั 
ผูป้ระกอบการ OTT เพือ่พฒันาและต่อยอดการผลติเนือ้หา 
รายการให้มคีณุภาพดขีึน้ รวมทัง้มกีารเจาะกลุม่เป้าหมาย
ให้หลากหลายโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของ
ตนเอง 

 การปรับตัวของผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัข้างต้น ส่งผลให้การผลติเนือ้หา
รายการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เกิดการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานมากขึ้น นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์เนื้อหารายการ
บางประเภท เช่น การถ่ายทอดสดกฬีา กไ็ด้รบัความสนใจ
จากผู้ประกอบกิจการหลายราย จนเกิดการแข่งขันเพื่อ
ครอบครองสทิธิใ์นการแพร่ภาพ โดยมีการจ่ายเงนิในมลูค่า
ท่ีสูงมากเพือ่ให้ได้สทิธิใ์นการแพร่ภาพรายการถ่ายทอดสด
กีฬา ทั้งนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างโอกาส 
ให้แก่ผูผ้ลติเนือ้หารายการในประเทศ รวมท้ังเจ้าของลขิสทิธิ ์
เนื้อหารายการ แต่ในทางกลับกันนั้น ก็ท�าให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ต้องแบกรับ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเนื้อหารายการเพิ่มมากขึ้น

 ถงึแม้ว่าเทคโนโลย ีOTT จะเข้ามามอีทิธพิลต่อ
อตุสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบดิจทัิล และได้เปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชน 
อย่างไรก็ดี ผลการส�ารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการ
บริโภคสื่อของไทย ปี ๒๕๖๒ พบว่าผู้ชมรายการส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 8๔.9 ยังคงรับชมรายการสดตามตาราง 
การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ โดยร้อยละ ๔9.9  
เป็นผู้รับชมสดตามตารางการออกอากาศเท่านั้น และอีก 
ร้อยละ 3๕ เป็นการรับชมสดตามตารางการออกอากาศ 
ควบคูไ่ปกบัการรับชมแบบออนดีมานด์ผ่านเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชัน ขณะที่ร้อยละ ๑๕.๑ เป็นการรับชมแบบ
ออนดีมานด์ผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชันเพยีงอย่างเดยีว 
เท่านัน้ ซึง่ผลการส�ารวจดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงความส�าคญั 
ของกิจการโทรทัศน์ท่ีออกอากาศตามผังรายการปกต ิ
ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อประชาชนทั่วประเทศ 
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 ในส่วนของผู้ประกอบการวิทยุ ก็ต้องมีการ
ปรับตัวในรูปแบบเดียวกับผู้ประกอบการช่องรายการ 
โทรทัศน์ กล่าวคือ จากผลการส�ารวจพฤติกรรมและ 
แนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย ปี ๒๕๖๒ พบว่าแนวโน้ม
การฟังเพลงออนไลน์หรอืมวิสกิสตรมีมงิมีสดัส่วนมากกว่า
การรับฟังวิทยุโดยทั่วไป กล่าวคือ กลุ่มที่รับฟังวิทยุเพียง 
อย่างเดียวมีสัดส่วนร้อยละ 3๒.๖ ในขณะที่กลุ่มผู้รับฟัง 
เพลงออนไลน์หรือมิวสิกสตรีมมิงมีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 3๔.3 พฤตกิรรมการรบัฟังวิทยุทีเ่ปลีย่นไปดงักล่าว 
จึงสร้างโอกาสให้แก่ผู ้ประกอบการวิทยุที่สามารถน�า
เนื้อหาและเพลงไปออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์และ
ผ่านแอปพลิเคชันได้เพิ่มเติม 

 การฟังสือ่วทิยุออนไลน์และมิวสกิสตรมีมิงข้างต้น 
มักสะท้อนพฤติกรรมของประชากรอายุน้อยที่มีการ 
ใช้งานอนิเทอร์เน็ตและโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นอปุกรณ์สือ่สาร 
อยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากประชากรจ�านวน
ไม่น้อยของประเทศไทยนัน้ เป็นประชากรสงูอายทุีย่ากต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นการเข้าถึงสื่อวิทยุผ่าน 
ช่องทางดั้งเดิม เช่น การรับฟังวิทยุระบบเอเอ็ม และ 
เอฟเอ็มผ่านเครื่องรับวิทยุ จึงยังมีความส�าคัญอยู่

แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๓

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น และตลาดอินเทอร์เน็ตก็มีการ
แข่งขนัอย่างรนุแรงในช่วงหลายปีทีผ่่านมาท�าให้ค่าบริการ 
ทีเ่รยีกเก็บในปัจจบุนัมอีตัราทีล่ดลงโดยเปรียบเทยีบ กล่าวคอื  
ระดับความเร็วในการส่งหรือรับข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นในขณะที่
อัตราค่าบริการเท่าเดิม ดังนั้น แม้ว่าจ�านวนผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการใช้งาน 
อนิเทอร์เนต็ในระดบัความเรว็ทีเ่พิม่มากขึน้ แต่มูลค่าทีเ่กดิขึน้ 
ในตลาดสื่อสารเติบโตในอัตราที่ช้าลง ส่วนพฤติกรรม
ของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความนิยม
กับการส่ือสารผ่านสื่อโซเชียล รวมถึงรับรู้ข่าวสาร ดูหนัง 
ฟังเพลง หาข้อมูล และท�าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ท�าให้
ผู้ให้บริการต้องมีการลงทุนขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ความต้องการเพิม่ข้ึน ประกอบกบัปี ๒๕๖3 มกีารประมลู
คลื่นความถี่ 5G ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม 
โทรคมนาคมของประเทศให้มกีารเตบิโตมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้  
เป็นการท�าให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่อ
รองรับการย้ายฐานการผลิตของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันทาง 
การค้า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแพทย์  
ทัง้ยงัน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่พฒันาภาคเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม การคมนาคมขนส่ง การบริการ จากการ
เปลีย่นผ่านประเทศให้เข้าสูย่คุเทคโนโลย ี5G โดยเรว็ทีส่ดุ 
อย่างมีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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๕
การบริหารงบประมาณ
ประจ�าปี ๒๕๖๒

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.
ในปี ๒๕๖๒ เทียบกับปี ๒๕๖๑

ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินการตาม 
แผนการด�าเนนิงานและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
๒๕๖๒ จ�านวนทั้งสิ้น ๕,๕๔9.837 ล้านบาท โดยมี
สถานะการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส�านกังาน 
กสทช. ประจ�าปี ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ�านวน  
๕,๐๑9.๒๔๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9๐.๔๔  
เมื่อพิจารณาแผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ๒๕๖๒ พบว่าภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวนทั้งสิ้น ๕,๐๑9.๒๔๖ ล้านบาท 

แบ่งออกเป็น ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส�าหรับ 
ภารกิจของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. จ�านวน 
3,๔93.89๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9๐.98  
รายจ่ายโครงการ จ�านวน ๑,๒8๖.๒๔๒ ล้านบาท 
หรือคดิเป็นร้อยละ 88.3๖ เงนิงบกลาง จ�านวน ๒9.๑๑๔   
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕9 และเงินจัดสรร 
เข้ากองทุนตามกฎหมาย จ�านวน ๒๑๐.๐๐๐ ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 39



ตารางที่	๓๙	: สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ปีงบประมาณ	๒๕๖๒

แผน ผล ร้อยละ

๑. งบประมาณรายจ่ายส�าหรับภารกิจของ กสทช. 
 และส�านักงาน กสทช.

3,8๔๐.39๔ 3,๔93.89๐ 9๐.98

๒.  รายจ่ายโครงการ ๑,๔๕๕.7๒3 ๑,๒8๖.๒๔๒ 88.3๖

3. งบกลาง ๔3.7๑9 ๒9.๑๑๔ ๖๖.๕9

รวม	(ข้อ	๑	+	๓) ๕,๓๓๙.๘๓๗ ๔,๘๐๙.๒๔๖ ๙๐.๐๖

๔. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๒๑๐.๐๐๐ ๒๑๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๕,๕๔๙.๘๓๗ ๕,๐๑๙.๒๔๖ ๙๐.๔๔

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการใช้จ ่าย 
งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ กบัปี ๒๕๖๒ พบว่าส�านกังาน  
กสทช. ได้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส�าหรับ 
ภารกิจของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. ดีขึ้นอย่างม ี
ประสทิธิภาพโดยในปี ๒๕๖๑ มผีลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

คิดเป็นร้อยละ 77.8๔ ของงบประมาณที่ได้รับ และในปี  
๒๕๖๒ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ 
9๐.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๔๐

ตารางที่	๔๐	: เปรียบเทียบแผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ 

รายการ
ปีงบประมาณ	๒๕๖๑ ปีงบประมาณ	๒๕๖๒

แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ

๑. งบประมาณรายจ่ายส�าหรบั 
 ภารกิจของ กสทช. และ 
 ส�านักงาน กสทช.

3,๖๒๔.3๕๕ 3,๑๑3.๑๒๖ 8๕.89 3,8๔๐.39๔ 3,๔93.89๐ 9๐.98

๒. รายจ่ายโครงการ ๒,๑๒๖.๐๕๖ 87๑.8๒๖ ๔๑.๐๑ ๑,๔๕๕.7๒3 ๑,๒8๖.๒๔๒ 88.3๖

3. งบกลาง 7๐.9๔9 ๔.3๒๑ ๖.๐9 ๔3.7๑9 ๒9.๑๑๔ ๖๖.๕9

รวม	(ข้อ	๑	-	๓) ๕,๘๒๑.๓๖๐ ๓,๙๘๙.๒๗๓ ๖๘.๕๓ ๕,๓๓๙.๘๓๗ ๔,๘๐๙.๒๔๖ ๙๐.๐๖

๔. เงนิคงเหลอืยกมาเพือ่จัดสรร  
 ให้กองทุน กทปส.

(๕3๐.๐๐๐) - - - - -

รวม	(ข้อ	๑	-	๔) ๕,๒๙๑.๓๖๐ ๓,๙๘๙.๒๗๓ ๗๕.๓๙ ๕,๓๓๙.๘๓๗ ๔,๘๐๙.๒๔๖ ๙๐.๐๖

๕. เงนิจัดสรรเข้ากองทนุ ๕8๕.๐๐๐ ๕8๕.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๑๐.๐๐๐ ๒๑๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๕,๘๗๖.๓๖๐ ๔,๕๗๔.๒๗๓ ๗๗.๘๔ ๕,๕๔๙.๘๓๗ ๕,๐๑๙.๒๔๖ ๙๐.๔๔

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.

139รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



งบการเงิน ส�านักงาน กสทช.
ประจ�าปี ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒140



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

หมายเหตุ ๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒ ๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑
(ปรับปรุงใหม่)

๑	มกราคม	๒๕๖๑
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ๒.3,๔ ๒๐,๔๖7,๑7๒,๕8๖.3๑ ๔๐,๔๖๔,๒๖๒,8๕9.33 ๑9,๔๐๐,38๒,๔๕๔.๑๔ 
เงินลงทุนชั่วคราว ๒.๔,๕ 39,๒๕9,๐๐๕,๖99.9๑ ๔๒,7๒๖,83๖,๑๕3.๔3 3๕,๐๖๔,๔๔7,๐๔7.99 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ๒.๕,๖ ๑37,9๕๖,๕๑9.๒๒ ๑๔๕,๔๒๐,79๐.3๒ ๑๔9,๑๕๖,7๕๑.๔8 
รายได้ค้างรบัส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ 
 ภายใน ๑ ปี

๒.๖,7 7๕,๖8๔,๕98,๒๑๕.3๕ ๒๑,9๕9,๖9๖,7๖9.97 ๔๕,3๐๔,๑๕๑,7๒7.7๑ 

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัล  
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๑  -  -  7,๖๐๒,8๖7.๒๒ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8 3๖7,389,9๐7.๑8 9,8๔๕,๑๖8.3๕ ๖,8๒๔,๔3๒.๔๕ 
ลกูหนีค่้าบรกิารเช่าใช้วทิยคุมนาคม 
 และคลื่นความถี่

๒.7 ๒๖,๖๐8,๑93.๖๐ ๒8,๑๕9,9๒๐.๔3 ๒8,๔3๐,99๑.8๐ 

เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖)   
 ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ
 ภายใน ๑ ปี

9 ๐.๐๐ ๑,3๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๐ ๑,8๑๕,8๐9,9๐8.๒7 8๑๕,๐๒๐,๕3๔.๔๖ 9๐3,๕93,๖9๐.๔9 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๓๗,๗๕๘,๕๔๑,๐๒๙.๘๔	 ๑๐๗,๔๔๙,๒๔๒,๑๙๖.๒๙	 ๑๐๒,๘๖๔,๕๘๙,๙๖๓.๒๘

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ๑๑ ๕๐๕,๖73,8๖7.7๔ ๕๐๐,๖๖๕,๐8๔.๐๔ ๕๔7,๒88,๑77.๐9
เงินลงทุนระยะยาว ๑๒ ๒๒๐,๒7๖,๕๔3.8๑ ๒๑7,๐๒๑,๒๒๕.๔3 ๒๑3,๖๐3,๕๖8.33 
รายได้ค้างรับ ๒.๖,7 ๑๑7,๕73,๖33,๐๐๐.๐๐ ๑9๖,๐๒7,8๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕๔,8๑๖,8๐๒,๐๐๐.๐๐ 
อาคารและอุปกรณ์ ๒.8,๑3 ๑,๔๔๒,73๕,๐๐๔.๖7 ๑,๒๒๔,7๑๕,3๐8.๐๒ ๑,3๑๑,๒๐๔,883.7๐ 
สินทรัพย์โครงการระหว่าง
 ด�าเนินการ

๑๔ ๒,๑78,99๖,๕๔๖.๐๐ ๑,๐๐๕,79๕,๔79.๔๒ - 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ๑๕ ๑98,7๕๖,๔๕๔.๑3 88,๖7๒,๔33.9๔ 73,3๑๖,89๒.77 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๒.9,๑๖ ๒๑7,๖38,๖๕๒.๒๖ 3๐8,๔๔๕,3๒๐.๐9 337,33๕,๒๐9.88 
เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) 9  -  8,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๑๒๒,๓๓๗,๗๑๐,๐๖๘.๖๑	 	๒๐๗,๗๗๓,๑๖๖,๘๕๐.๙๔	 	๑๖๖,๒๙๙,๕๕๐,๗๓๑.๗๗	

รวมสินทรัพย์ 	๒๖๐,๐๙๖,๒๕๑,๐๙๘.๔๕	 	๓๑๕,๒๒๒,๔๐๙,๐๔๗.๒๓	 	๒๖๙,๑๖๔,๑๔๐,๖๙๕.๐๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่ได้รับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วย : บาท

งบการเงิน ส�านักงาน กสทช.
ประจ�าปี ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒ 141



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

หน่วย : บาท
หมายเหตุ  ๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒  ๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

(ปรับปรุงใหม่)	
๑	มกราคม	๒๕๖๑
(ปรับปรุงใหม่)	

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย ๑7 ๑,๐33,๑8๕,๕9๐.๑๖ ๑,๒๖๔,8๖๕,๔3๕.๕๑ 9๕๒,893,๑๒3.๔๖ 
รายได้รับล่วงหน้า ๑8 9๔,๖8๔,๑๖๔.๔๑ ๑๐9,9๔๐,๑๒7.9๑ 77,๖9๒,๑๒๒.๑3 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับ 
 ผลประโยชน์พนักงาน 

๒.๑๔,๑9 3๔,๐๐๕,83๐.๐๐ 3๖,83๑,๒๖9.๐๐ ๑๔,๑8๒,๔8๐.๐๐ 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังส่วนที ่
 ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

๒.๑๑,๒๐ ๖3,8๑8,3๖๕,739.8๖ 37,๒๔๖,7๒๖,๒๑8.๑3 ๔๒,9๕8,9๒๕,๐๖๖.9๖ 

ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง 
 ส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

๒๑  ๔,3๖๒,๐๔๑,๔๕๔.๐๑ 88๒,๐๑๕,๐99.78 ๒,๐๔8,๔๒๔,๔3๒.๔3 

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนที ่
 ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

๒๒  ๒,37๐,๐9๒,๖9๐.๒๔  7๕๑,๐๖๑,7๒๔.8๔  - 

หนี้สินสัญญาเช่าการเงินส่วนที ่
 ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

๒3 7๒,๕7๑,๖๖3.๐9 3๐,๑๐๖,๐8๖.9๔ 37,797,๖93.7๔ 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 
 โครงการ Must Carry 

๒๔ 3๖๕,๔88,๒9๑.๐๐ 33๒,3๖9,97๔.9๑ ๑7๒,๑3๔,7๐๒.83 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 
 โครงการ Mux

๒๕ ๑๖3,๑๕๐,3๒8.9๑  ๒7๖,๑๕๐,๐๐๐.๐๐  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๒๖ 3๐8,7๒9,87๕.๔๖ ๑,77๑,7๑๒,๒๕9.๖8 ๑,๖97,๖๑๕,๒๒9.๒๕ 
รวมหนี้สินหมุนเวียน ๗๒,๖๒๒,๓๑๕,๖๒๗.๑๔	 ๔๒,๗๐๑,๗๗๘,๑๙๖.๗๐	 ๔๗,๙๕๙,๖๖๔,๘๕๐.๘๐	

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ ๒.๑๐,๒7 ๕9,3๕๔,๕๖9,๒38.๕3 ๖3,98๑,๕๖๑,๖๒9.8๔ ๕3,7๕๑,๔98,๔๖๐.7๑ 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

๒.๑๔,๑9 9๕9,๕3๕,๐9๖.๐๐ 87๐,๔38,๖99.๐๐ 79๐,๕๔๐,7๐๒.๐๐ 

เงนิรบัฝากค่าบรกิารเช่าใช้วทิยคุมนาคม 
 และคลื่นความถี่

๒.7 ๒๖,๖๐8,๑93.๖๐ ๒8,๑๕9,9๒๐.๔3 ๒8,๔3๐,99๑.8๐ 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง ๒.๑๑,๒๐ ๑๐๔,9๔๖,8๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑7๖,๒๒๐,3๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๖88,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง ๒๑ 7,๖9๑,733,๐๐๐.๐๐ ๑๒,8๒๔,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๒8,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัล
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๒ ๔,93๕,๐๔๕,๐๐๐.๐๐  ๖,983,๒๕๐,๐๐๐.๐๐  - 

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ๒3  ๑๒๑,๒๒8,๕๕๔.๑9 ๖๑,๕๑๕,3๒8.9๖ 39,๖7๑,๑9๕.7๕ 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๒8 ๑๕๖,7๔๔,๒๐8.๐๕ ๑๕๕,3๖๕,87๕.๑3 ๑7๖,๔๐๒,78๖.๑๑ 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๗๘,๑๙๒,๓๑๘,๒๙๐.๓๗	 ๒๖๑,๑๒๔,๘๙๓,๔๕๓.๓๖	 ๒๐๙,๖๐๓,๓๔๖,๑๓๖.๓๗	

รวมหนี้สิน ๒๕๐,๘๑๔,๖๓๓,๙๑๗.๕๑	 ๓๐๓,๘๒๖,๖๗๑,๖๕๐.๐๖	 ๒๕๗,๕๖๓,๐๑๐,๙๘๗.๑๗	

ส่วนของทุน
ทุน  ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔  ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔  ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ 
ก�าไรสะสม  9,๐83,๒9๑,3๑3.๕๐ ๑๑,๑97,๔๑๑,๕๒9.73 ๑๑,๔๐๒,8๐3,8๔๐.๔๔ 
รวมส่วนของทุน ๙,๒๘๑,๖๑๗,๑๘๐.๙๔	 ๑๑,๓๙๕,๗๓๗,๓๙๗.๑๗	 ๑๑,๖๐๑,๑๒๙,๗๐๗.๘๘	

รวมหนี้สินและส่วนของทุน ๒๖๐,๐๙๖,๒๕๑,๐๙๘.๔๕	 ๓๑๕,๒๒๒,๔๐๙,๐๔๗.๒๓	 ๒๖๙,๑๖๔,๑๔๐,๖๙๕.๐๕	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่ได้รับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒142



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

หน่วย : บาท
หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

	(ปรับปรุงใหม่)	

รายได้จากการด�าเนินงาน
รายได้จากกิจการโทรคมนาคม ๒.๑๒,๒9 9,๑3๔,8๔๕,339.8๑ 7๒,๑๐๐,7๑๒,773.๔๖ 
รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3๐ ๑,379,๒๖๐,3๑๔.38 ๑,๔๑๕,78๕,33๔.๒3 
รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 3๑ ๒,๑๑9,7๖7,3๕๕.๑9 ๑,๖๕3,๖๒8,๑๑๐.๔8 
รายได้อื่น 3๒ ๑,๐8๑,๔38,๑๒๖.๑9 883,9๐๔,๒99.79 
รวมรายได้ ๑๓,๗๑๕,๓๑๑,๑๓๕.๕๗	 ๗๖,๐๕๔,๐๓๐,๕๑๗.๙๖	

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
ค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. 33 3,7๕๕,๔๐3,๐๖๐.7๕  - 
ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลัง ๒.๑๒,3๔ 8๑8,๕๒3,๐๑๔.9๒ ๕3,7๐9,๖๕๑,๖๐๐.๔3 
ค่าใช้จ่ายในการประมูล ๒.๑๒,3๕ ๒๔,๐๖3,๕8๒.๐๒  ๒๑,๕9๒,๑8๔.9๐ 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๒ ๑,๒9๒,๖๑7,๕3๕.๔๕  ๑๐,8๕๐,๑๕๕,8๐๐.๔๐ 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒.๑9,3๖ ๑,๖3๐,๒๖๕,7๔๐.๖๕ ๑,๕๒๐,3๖๖,๕๕๑.๕3 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ๒.๑9,37 ๑,๖3๖,๔๕๐,8๐๖.๑๒ ๑,๔๐๕,๐๔9,๖9๑.๒๔ 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ๒.๑9,38 7๖,๖๕๕,79๕.๔๖ 77,๖7๕,38๕.9๖ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 39 ๖๐3,๕73,3๒๖.๕๔ ๖๑๔,๖๔๕,๒๑๖.๔๖ 
ดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าการเงิน ๕,๕83,๕39.73  3,๕๒๐,๕๕8.๔๕ 
เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา ๒.๑8,๔๐ 3๖๑,8๕๖,9๐7.3๕ ๑๐๕,๔๖8,๔9๕.๕๐ 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุน ๔๑ 3,๐๑๒,๕8๐,๑๖๖.๖๖ ๑,897,๑๕๕,๒7๖.๒๐ 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมค่าใช้จ่าย ๑๓,๒๒๗,๕๗๓,๔๗๕.๖๕	 ๗๐,๒๑๕,๒๘๐,๗๖๑.๐๗	

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี ๔๘๗,๗๓๗,๖๕๙.๙๒	 ๕,๘๓๘,๗๔๙,๗๕๖.๘๙	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

143รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

 หน่วย : บาท 

หมายเหตุ ทุน	 ก�าไรสะสม	 รวมทั้งสิ้น	

ณ	วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๑	(ตามที่รายงานไว้เดิม) ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ ๑๐,๔3๐,๔๔๒,๑๕9.๔๔ ๑๐,๖๒8,7๖8,๐๒๖.88 
ผลกระทบจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด 3  - 97๒,3๖๑,๖8๑.๐๐ 97๒,3๖๑,๖8๑.๐๐ 

ณ	วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๑	(ปรับปรุงใหม่) ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ ๑๑,๔๐๒,8๐3,8๔๐.๔๔ ๑๑,๖๐๑,๑๒9,7๐7.88 
เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  - (๖,๐๔๔,๑๔๒,๐๖7.๖๐) (๖,๐๔๔,๑๔๒,๐๖7.๖๐)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี (ปรับปรุงใหม่)  - ๕,838,7๔9,7๕๖.89 ๕,838,7๔9,7๕๖.89 

ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑	(ปรับปรุงใหม่) ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ ๑๑,๑97,๔๑๑,๕๒9.73 ๑๑,39๕,737,397.๑7 

ณ	วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๒	(ตามที่รายงานไว้เดิม) ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ ๑๐,8๕๖,887,๖3๖.๔๐ ๑๑,๐๕๕,๒๑3,๕๐3.8๔ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด 3  3๔๐,๕๒3,893.33 3๔๐,๕๒3,893.33 

ณ	วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๒	(ปรับปรุงใหม่) ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ ๑๑,๑97,๔๑๑,๕๒9.73 ๑๑,39๕,737,397.๑7
เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  - (๒,๖๐๑,8๕7,87๖.๑๕) (๒,๖๐๑,8๕7,87๖.๑๕)

 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  - ๔87,737,๖๕9.9๒ ๔87,737,๖๕9.9๒ 
ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒ ๑98,3๒๕,8๖7.๔๔ 9,๐83,๒9๑,3๑3.๕๐ 9,๒8๑,๖๑7,๑8๐.9๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒144



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

หน่วย : บาท
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

(ปรับปรุงใหม่)	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี ๔87,737,๖๕9.9๒ ๕,838,7๔9,7๕๖.89 
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖๐3,๕73,3๒๖.๕๔ ๖๑๔,๖๔๕,๒๑๖.๔๖ 
รับโอนครุภัณฑ์คืนจากโครงการ (๒,๔๖๑,๒๑๖,๕๐๐.๐๐)  - 
หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  - ๑,38๔,๔8๑.๑๔ 
หนี้สงสัยจะสูญ ๖,878,๒38.๒๒  - 
รายได้ดอกเบี้ย (๔33,๖78,93๖.๑8) (799,๕๕๔,๖๕๑.๑๖)
ขาดทุนจากการตัดจ่ายอาคารและอุปกรณ์  ๕๑9,8๒๐.๒3 ๖,๔๔๕.7๐ 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน (7,๑๖9.๔3)  - 
ดอกเบี้ยจ่าย ๕,๕83,๕39.73 3,๕๒๐,๕๕8.๔๕ 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ๑๐๔,๑๐๒,๑๔๕.9๐ ๑๑๖,7๒9,๒๖๖.๐๐ 

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (๑,๖8๖,๕๐7,87๕.๐7) ๕,77๕,๔8๑,๐73.๔8 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ๕8๖,๐3๒.88 ๒,3๕๑,๔8๐.๐๒ 
รายได้ค้างรับ ๒๔,7๒9,3๑7,๕๕๔.๖๒ (๑7,8๖๖,๕9๕,๐๔๒.๒๖)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (3๕7,๕๔๔,738.83) (3,๐๒๐,73๕.9๐)
ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ ๑,๕๕๑,7๒๖.83 ๒7๑,๐7๑.37 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๑,๒9๐,๐๑3,๒3๐.๔๔) ๑๒๖,๖๖๕,887.๔๖ 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (๕,๐๐8,783.7๐) ๔๖,๖๒3,๐93.๐๕ 

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย (๑9,๒7๑,๕๑๒.83) ๑3๑,9๔๐,78๒.9๑ 
รายได้รับล่วงหน้า (๑๕,๒๕๕,9๖3.๕๐) 3๒,๒๔8,๐๐๕.78 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรอน�าส่ง (๔๒9,๑7๔,๐3๔.๖๐) 7,7๔๑,9๑๔,๕9๒.๐๖ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (๑,๔๖๒,98๒,38๔.๒๒) 7๔,๐97,๐3๐.๔3 
รายได้รอการรับรู้ (๔,๖๒๖,99๒,39๑.3๑) ๑๐,๒3๐,๐๖3,๑๖9.๑3 
เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ (๑,๕๕๑,7๒๖.83) (๒7๑,๐7๑.37)
ภาษีขายรอน�าส่งจากการประมูลคลื่นความถี่ (๑,๖๕๒,๔9๒,๖๔๕.77) ๑,๕๒9,๖๔๐,๖๖7.3๕ 
ประมาณการหนี้สินโครงการ Must Carry 33,๑๑8,3๑๖.๐9 ๑๖๐,๒3๕,๒7๒.๐8 
ประมาณการหนี้สินโครงการ Mux (๑๑๒,999,๖7๑.๐9) ๒7๖,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑,378,33๒.9๒ (๒๑,๐3๖,9๑๐.98)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงาน ๑3,๑๐๖,๑๕7,๐๐๕.๑๕ 8,๒3๖,7๕8,3๖๔.๖๑ 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (๑7,83๑,๑87.9๐) (๑๔,๑8๒,๔8๐.๐๐)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ๑๓,๐๘๘,๓๒๕,๘๑๗.๒๕	 ๘,๒๒๒,๕๗๕,๘๘๔.๖๑	

145รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62

หน่วย : บาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
(ปรับปรุงใหม่)	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 3,๔๖7,83๐,๔๕3.๕๒ (7,๖๖๒,389,๑๐๕.๔๔)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว (3,๒๕๕,3๑8.38) (3,๔๑7,๖๕7.๑๐)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 7๒๒,9๐๒,79๒.8๑ 7๖๔,๑๒๒,๖๖7.39 
เงินสดรับจากเงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) 9,7๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,3๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (๖๔8,๑๔3,389.33) (3๒3,๖9๑,8๔9.87)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์โครงการระหว่างด�าเนินการ ๑,3๐๑,๕๑๒,8๑๒.๖๒ (7๕7,78๖,99๖.๕7)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (๑๖๒,938,๑๔3.๖7) (๑99,๒๐๑,๐๑9.๐๑)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ๑๔,๓๗๗,๙๐๙,๒๐๗.๕๗	 (๖,๘๘๒,๓๖๓,๙๖๐.๖๐)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (๔๔,7๐๑,8๕๕,๔78.๒7) (๖,๐๔๔,๑๔๒,๐๖7.๖๐)
เงินรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (๒,๖๐๑,8๕7,87๖.๑๕) ๒๕,8๑9,๕๕๑,๑๕๑.๑7 
เงินสดจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (๑๕9,๖๑๑,9๔3.๔๒) (๕๑,7๔๐,๖๐๒.39)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาและ	(ใช้ไปใน)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน (๔๗,๔๖๓,๓๒๕,๒๙๗.๘๔) ๑๙,๗๒๓,๖๖๘,๔๘๑.๑๘	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (๑๙,๙๙๗,๐๙๐,๒๗๓.๐๒) ๒๑,๐๖๓,๘๘๐,๔๐๕.๑๙	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ๔๐,๔๖๔,๒๖๒,๘๕๙.๓๓	 ๑๙,๔๐๐,๓๘๒,๔๕๔.๑๔	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ๒๐,๔๖๗,๑๗๒,๕๘๖.๓๑	 ๔๐,๔๖๔,๒๖๒,๘๕๙.๓๓	

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม:
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หน่วย : บาท
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน 8๕,๔๖๐,7๐๐.8๔ ๔๖,๕๔๕.๐๐ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน ๔8,7๕๒,๐9๐.๒๕ 8,๖๒๖,7๖7.๐๐ 
สินทรัพย์โครงการระหว่างด�าเนินการที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน ๒๔๕,๐7๒,977.83  ๒๔8,๐๐8,๔8๒.8๕ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓1 ธันวาคม 2๕62
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

๑.	 ข้อมูลทั่วไป
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 

“ส�านักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนากิจการ 
วทิยกุระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และ 
ข้อบังคบัต่างๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการจดัสรรคลืน่ความถี ่การออกใบอนญุาตและก�ากบัดูแลการใช้คลืน่ความถี ่การประกอบ 
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การใช้เลขหมายโทรคมนาคม การใช้หรอืเชือ่มต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม การป้องกันการผกูขาด หรอืความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั คุม้ครองผูบ้รโิภค และให้ประชาชนได้รบับรกิาร
ด้านกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถงึ โดยให้จดัตัง้กองทุนขึน้ในส�านกังาน กสทช. 
มีชื่อว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
เรียกโดยย่อว่า “กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ”

ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐

รายได้ของส�านักงาน กสทช. เป็นไปตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๔๒  
  วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสาม

(๒) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช.
(3) รายได้จากทรัพย์สินของส�านักงาน กสทช. 
(๔) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่ส�านักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. ก�าหนดเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน 

  ของส�านักงาน กสทช.
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
รายได้ของส�านักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้หักรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของ

ส�านักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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๒.	 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินของส�านักงาน กสทช. มีดังต่อไปนี้
๒.๑ หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินของส�านักงาน กสทช. จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช ้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔7  
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงค้างและใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชี

๒.๒ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ 

       ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑7 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง สัญญาเช่า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑9 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ  

        สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐  เรื่อง  งบการเงินรวม
 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕  เรื่อง  รายได้จากการท�าสัญญากับลูกค้า
 (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง  เงินที่น�าส่งรัฐ
 ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖3

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  เรื่อง  การน�าเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  เรื่อง  งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  เรื่อง  นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ 

       ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๒) เรื่อง  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑9 (ปรับปรุง ๒๕๖๒) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักงาน
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๒) เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง ๒๕๖๒) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ 

        สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐  เรื่อง  งบการเงินรวม
 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒  เรื่อง การเป ิดเผยข ้อมูลเกี่ยวกับส ่วนได ้ เสียใน 

  (ปรับปรุง ๒๕๖๒)  กิจการอื่น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕  เรื่อง  รายได้จากการท�าสัญญากับลูกค้า
 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖  เรื่อง  สัญญาเช่า
 (ปรับปรุง ๒๕๖๒)
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง  เงินที่น�าส่งรัฐ
 ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๒) 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงจ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๑ ผูบ้รหิารได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการตคีวาม 
มาตรฐานดังกล่าวและเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการส�าคัญ และจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 
สาระส�าคัญต่องบการเงิน

๒.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

และเงินฝากประจ�าที่มีอายุไม่เกินสามเดือนซึ่งไม่มีภาระผูกพัน
๒.๔  เงินลงทุนชั่วคราว
 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าท่ีมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา 

แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
๒.๕  ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม
 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณการจาก

การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ี เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่า 

จะได้รับจากลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
๒.๖ รายได้ค้างรับ
 รายได้ค้างรับเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยให้น�ารายได้จากการประกอบกิจการท่ีเกิดขึ้น 

ในรอบระยะเวลาบญัชขีองผูร้บัใบอนญุาตมาค�านวณค่าธรรมเนยีม มกี�าหนดช�าระปีละครัง้ภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัจาก 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
รวมถงึรายได้จากการประมลูคลืน่ความถี ่ตามมาตรา ๔๒ และ ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8๐/๒๕๕7 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7๖/๒๕๕9 และค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/๒๕๖๑
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๒.7 ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่
 ลูกหน้ีค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่เป็นลูกหนี้ที่ส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้

แทนกระทรวงการคลงั โดยจะบนัทกึรายการไว้คูก่ับบัญชเีงินรับฝากคา่บรกิารเชา่ใช้วทิยุคมนาคมและคลื่นความถี ่ซึ่งเมื่อ
ได้รับเงินจากลูกหนี้แล้วจะโอนบัญชีเงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน 
รอน�าส่งคลัง ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด

๒.8 อาคารและอุปกรณ์
 ๒.8.๑ สนิทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสทิธ์ิของหน่วยงาน อาคารและอปุกรณ์ แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
  ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ 

ทีห่น่วยงานก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมต้นทนุของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน

  ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกันต้อง
บันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับ
จากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยจะรับรู้จ�านวนสุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือ
ขาดทุน

 ๒.8.๒ สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าที่หน่วยงานได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครอง
สินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึก 
เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใด 
จะต�่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

  ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
เพือ่ท�าให้อตัราดอกเบีย้เม่ือเทยีบกบัยอดหนีท้ีค่งเหลอือยูใ่นแต่ละงวดมอีตัราคงที ่ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึโดยตรง
ในก�าไรหรือขาดทุน

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอปุกรณ์  

ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีห่น่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวดัมลูค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที ่
เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
  ประเภทของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ๕ - ๒๐ 
 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๕
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3
 อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง 8
 อุปกรณ์ส�านักงานและอื่นๆ ๒ - ๑๕
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 หลักเกณฑ์การรบัรู้อาคารและอุปกรณ์

ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ -  อุปกรณ์ท่ีจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วย 
 หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มไม่ต�่ากว่า 3๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-  อปุกรณ์ทีซ่ือ้หรอืได้มาก่อนปี ๒๕๔๐ ไม่ต้องตรีาคา แต่ต้องบนัทกึควบคมุในทะเบียน 
 คุมสินทรัพย์

ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ -  อุปกรณ์ท่ีจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนท่ีซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วย 
 หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการจ�าแนกประเภทอุปกรณ ์
 ตามบัญชมีาตรฐานครภัุณฑ์ของส�านกังาน กสทช. โดยยงัไม่มกีารแก้ไขหลกัเกณฑ์เดมิ

ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑ -  อุปกรณ์ท่ีจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ต้องมีราคาทุนท่ีซื้อหรือได้มาในราคาต่อหน่วย 
 หรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีการจ�าแนกประเภทอุปกรณ์ 
 ตามบัญชมีาตรฐานครภัุณฑ์ของส�านกังาน กสทช. โดยยงัไม่มกีารแก้ไขหลกัเกณฑ์เดมิ

ปี ๒๕๖๒ -  อปุกรณ์ทีจ่ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ต้องลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอืตามปกตมิอีาย ุ
 การใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

๒.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 
 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 หลักเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ปี ๒๕๕3 - ๒๕๕๖ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประเภทโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์กต่็อเมือ่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ปี ๒๕๕7 - ๒๕๖๑ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประเภทโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์กต่็อเมือ่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 3๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประเภทโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์กต่็อเมือ่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑๐ รายได้รอการรับรู้
  รายได้ค่าประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จะรับรู้รายได้ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงของแต่ละงวด ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
อย่างทั่วถึง โดยรายได้ส่วนที่ยังไม่รับรู้จะแสดงเป็นหนี้สินในบัญชีรายได้รอการรับรู้ 

๒.๑๑ เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. 

ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของปีใดที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของส�านักงาน 
กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๕๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน นอกจากน้ีส�านักงาน กสทช. จะน�าเงิน 
เหลือจ่ายจากการกันค่าภาระต่างๆ ในปีก่อนๆ ที่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวมถึงรายการ
หรือโครงการใดทีต่ัง้งบประมาณแล้วและมิได้จ่ายเงนิหรอืก่อหน้ีผกูพนัภายในปีงบประมาณนัน้ ให้รายการหรอืโครงการนัน้
เป็นอันพับไปและให้ส�านักงาน กสทช. น�าส่งงบประมาณส�าหรับรายการหรือโครงการดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน
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๒.๑๒ รายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz หลังหักค่าใช้จ่าย 
ในการจดัประมูลแล้ว น�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินพร้อมดอกเบีย้ ท้ังนีเ้ป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายตามพระราชบัญญตัิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง

๒.๑3 รายได้ค ่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช ้คลื่นความถี่ เ พ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภท 
บริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดที่ ๑ น�าส่งกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทั้งนี้เงินค่าธรรมเนียมฯ ในส่วนของราคาขั้นต�่าจะน�า 
ไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลอย่างท่ัวถึง เพื่อเป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
การประมูลคล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
มาตรา ๕3 (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3

 ทั้งนี้รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ตามประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ฉบับที่ 8๐/๒๕๕7 และก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวหากยังมิได้น�าส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ให้น�าส่งเป็น 
รายได้แผ่นดนิหลังหกัค่าใช้จ่ายแล้วภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีป่ระกาศนีใ้ช้บงัคบั ตามค�าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 7๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในส่วนท่ีเหลือ 
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยการพักการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้ใช้คลืน่ความถีซ่ึง่ต้องไม่เกนิสามปี และให้ผูร้บัใบอนญุาตช�าระดอกเบีย้ในวนัทีค่รบก�าหนดช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดให้แก่ส�านักงาน กสทช. โดยให้ช�าระดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามท่ี 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด และตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่๔/๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องช�าระตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส�านักงาน กสทช. ก�าหนด

๒.๑๔  ผลประโยชน์พนักงาน 
 ส�านักงาน กสทช. ไม่อยู ่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย

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

 ๒.๑๔.๑ ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสด

และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเม่ือพนักงานท�างานให้ และหนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับ 
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานและค่าสวัสดิการเป็นเงินสดระยะสั้นหรือมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน
โดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล

 ๒.๑๔.๒ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 ๑)  โครงการเงินสมทบ
  ส�านกังาน กสทช. จัดให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีของพนกังานเพ่ือเป็นสวสัดกิารและสนบัสนนุการออม  

ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ด้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้วตามระเบียบส�านกังานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔9 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของส�านักงานและได้รับการบริหารโดย 
ผูจ้ดัการกองทนุภายนอก กองทนุส�ารองเลีย้งชีพดงักล่าวได้รบัเงนิสะสมเข้ากองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากส�านกังานฯ  
เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับรอบระยะเวลาที่เกิดรายการนั้น

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒152



 ๒) โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
  ส�านกังาน กสทช. มีภาระในการจ่ายเงนิชดเชยให้พนกังานเมือ่ออกจากงานตามระเบยีบ กสทช. 

ว่าด้วยการจ่ายบ�าเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลงัออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ส�านกังานถอืว่าเงนิชดเชยดังกล่าว 
เป็นโครงการผลประโยชน์เงนิบ�าเหน็จ

  ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานตามโครงการผลประโยชน์เงนิบ�าเหนจ็จะรบัรูใ้นงบแสดง
ฐานะการเงนิด้วยมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาท่ีต้องรายงาน ภาระผกูพันนีค้�านวณโดยนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัอสิระทกุปีด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 

  หนีส้นิท่ีเกดิขึน้ในช่วงการเปลีย่นแปลงซึง่เกิดจากผลต่างของภาระผกูพนัผลประโยชน์และหนีสิ้น 
ในงบดุลส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานตามนโยบายการบัญชีเดิม ณ วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
ส�านกังานจะรบัรู้ผ่านก�าไรสะสมทัง้จ�านวนโดยวิธีปรับย้อนหลงั

  ผลก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรบัรูท้นัทใีนก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่

  ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ังจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการ 
หรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อส�านักงานรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๕ การรับรู้รายได้
 ส�านักงาน กสทช. รับรู้รายได้แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

 รายได้การประมูลคลื่นความถี่ มาตรา ๔๑ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ วรรคสอง ตามพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลง 
ที่เกี่ยวข้อง

 รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 รายได้ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามพระราชบญัญติัวทิยุคมนาคม รับรูเ้ม่ือได้รบัแบบและเงนิค่าธรรมเนยีม
 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง
 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการโอนคลื่นความถี่ รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่าธรรมเนียม
 รายได้ค่าธรรมเนียมค�าขอ รับรู้ตามประเภทรายได้ที่ยื่นค�าขอเมื่อได้รับแบบค�าขอและเงินค่าธรรมเนียม
 รายได้จากเงนิสมทบกองทุนวจิยัและพัฒนากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (เพื่อใช้จ่ายในโครงการ USO) เป็นเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กองทุนรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

 รายได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. รับรู้เป็นรายเดือนตามเกณฑ์คงค้าง
 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่าธรรมเนียม
 รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
 รายได้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

153รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๒.๑๖  รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 8๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕3  
ได้ก�าหนดให้เมื่อพ้นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐวิสาหกิจน�ารายได้จากผลประกอบการ 
ในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองท่ีรัฐวิสาหกิจได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้ด�าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้หัก 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึง และบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล 
ตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส่วนทีคิ่ดจากฐานรายได้ท่ีเกดิจากการอนญุาต สมัปทาน หรอืสญัญา และค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จากการ 
ด�าเนินการ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด แล้วเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. และให้ 
กสทช. น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน 

๒.๑7  รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ เป็นรายได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ 7 ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ให้ผูใ้ห้บรกิารเป็นผู้รบัช�าระเงนิรายได้จากการให้บรกิารแทนรฐัโดยแยกบญัชีการรบัเงนิไว้ 
เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ�าเป็นในการบริการแล้ว ส่วนท่ีเหลือให้
ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๒.๑8  เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ รับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายแก่ผู ้มีสิทธิ  
ถ้ามเีงนิเหลอืจ่ายส่งคืนภายในปีจะน�าไปปรบัลดยอดค่าใช้จ่ายเงนิสนบัสนนุฯ หากน�าส่งเงนิภายหลงัปีทีเ่บกิจ่าย จะบนัทกึ 
เป็นรายได้เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ เหลือจ่ายรับคืน แสดงเป็นรายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะรายการคล้ายกัน

๒.๑9  ค่าใช้จ ่ายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เช่น สินทรัพย์เพื่อการบริหารงานกองทุนฯ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุ
เพื่อการบริหารงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จะเบิกจ่ายจากส�านักงาน กสทช. ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนวิจัย
และพัฒนาฯ

๓.	 การปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากการรับรู้รายได้ที่ส�านักงาน กสทช. จัดสรรส�าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
Must Carry เฉพาะปี ๒๕๖๐ หากมเีงนิเหลอืต้องน�าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน ซ่ึงเคยรบัรูเ้ป็นรายได้ท้ังจ�านวนเปลีย่นเป็น 
บนัทกึหนี้สินโดยให้รับรู้เมื่อเกิดรายการใช้จ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายสนับสนุน Must carry รวมถึงค่าใช้จ่ายสนับสนุน Mux  
ซึง่เคยรบัรูท้ัง้จ�านวนในปีแรกของการสนบัสนนุเปลีย่นเป็นรบัรูต้ามปีท่ีสนบัสนนุ ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าว 
ได้น�าไปปรับก�าไรสะสม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
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๓.	 การปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน	(ต่อ)
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ และ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แสดงดังนี้

ตามที่รายงาน
ไว้เดิม

รายการ
ปรับปรุง

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนโครงการ Must Carry 9๕9.๔7 (787.3๔) ๑7๒.๑3

รายได้รอการรับรู้ ๕3,๒๖๖.๒๐ ๔8๕.๒9 ๕3,7๕๑.๔9

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนโครงการ Must Carry ๖7๐.3๒ (๖7๐.3๒) -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๑๐,๔3๐.๔๔ 97๒.3๖ ๑๑,๔๐๒.8๐

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนโครงการ Must Carry ๑,๑๕๖.๔๕ (8๒๔.๐8)  33๒.37

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนโครงการ Mux ๑,๒๕๕.3๕ (979.๒๐)  ๒7๖.๑๕

รายได้รอการรับรู้ ๖๒,๑๐9.๐7 ๑,87๒.๔9 ๖3,98๑.๕๖

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนโครงการ Must Carry ๑.7๔ (๑.7๔) -

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนโครงการ Mux ๔๐8.๐๐ (๔๐8.๐๐) -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๑๐,8๕๖.89 3๔๐.๕๒ ๑๑,๑97.๔๑

งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิน้สดุวันท่ี 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๒,8๐๒.99 (๑,387.๒๐)  ๑,๔๑๕.79 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุน ๒,๖๕๒.๕๒ (7๕๕.3๖) ๑,897.๑๖

๔.		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินสด ๐.๒8 ๐.๒๕

เงินสดย่อย ๐.๔8 ๐.๕๐

เช็ครับรอน�าฝาก ๑.๐๖ ๐.3๕

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ๑๑๔.88 ๑๕9.7๕

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ๑7,๒8๒.77 3๕,3๒๑.๒3

เงินฝากบัญชีประจ�าไม่เกิน 3 เดือน 3,๐๖7.7๐ ๔,98๒.๑8

รวม ๒๐,๔๖7.๑7 ๔๐,๔๖๔.๒๖
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๔.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(ต่อ)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖๕ (๑-๒) 7,7๔3.3๔ 7,๖๑๖.7๒

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของรายได้ตามมาตรา ๖๕ (3-๕) ๑89.98 ๑78.7๑

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ๑๐,37๐.89 ๖,๔๒๒.๕๑

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดของเงนิรบัฝากประกันสญัญา และอ่ืนๆ ๒,๑๖๒.9๖ ๒๖,๒๔๖.3๒

รวม ๒๐,๔๖7.๑7 ๔๐,๔๖๔.๒๖

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่3๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๐,๔๖7.๑7 และ ๔๐,๔๖๔.๒๖ 
ล้านบาท ตามล�าดบั ในปี ๒๕๖๑ ได้รวมเงินทีร่บัฝากจากกองทุนพฒันาฯ เดิมจ�านวน ๒๑.๒3 ล้านบาท (ได้รวมดอกเบ้ียรบั 
ไว้แล้ว) 

๕.	 เงินลงทุนชั่วคราว	

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินฝากบัญชีประจ�าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 39,๒๕9.๐๑ ๔๒,7๒๖.8๔

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 39,๒๕9.๐๑ ๔๒,7๒๖.8๔

เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย

เงินลงทุนชั่วคราวจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 39,๒๕8.๖3 ๔๒,7๒๖.๔๖

เงินลงทุนชั่วคราวจากเงินรับฝาก ๐.38 ๐.38

รวม 39,๒๕9.๐๑ ๔๒,7๒๖.8๔

๖.	 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ลูกหนี้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุ ๐.๐9 ๐.๐7

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 8๐๑.๕๖ 797.7๕

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ 3๐.9๒ 7๔.๐๔

ลูกหนี้ 3๐.๒๖ ๒9.๖๑

รวม 8๖๒.83 9๐๑.๔7

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7๒๔.87) (7๕๖.๐๕)

รวมสุทธิ ๑37.9๖ ๑๔๕.๔๒
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๖.		 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม	(ต่อ)
การวิเคราะห์อายุหนี้ที่ค้างช�าระ
 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมทุกประเภทของส�านักงาน กสทช. สามารถแยกตามหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค้างช�าระไม่เกิน ๑8๐ วัน 3.7๖ ๐.7๒

ค้างช�าระเกินกว่า ๑8๐ วัน แต่ไม่เกิน 3๖๕ วัน ๒.๐9 3.๕๑

ค้างช�าระเกินกว่า 3๖๕ วัน แต่ไม่เกิน 73๐ วัน 3๔.๐๔ ๔.๔๒

ค้างช�าระเกินกว่า 73๐ วัน 793.88 7๔.๒๔

มีข้อพิพาททางกฎหมาย ๒9.๐๖ 8๑8.๕8

รวมสุทธิ 8๖๒.83 9๐๑.๔7

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน 8๐๑.๕๖ และ 797.7๕ ล้านบาท 
ตามล�าดับ ได้รวมลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมายของ บริษัท ทรูมูฟ จ�ากัด (ทรูมูฟ) ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕7  
ถึงวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๕8 จ�านวน ๖๔7.๒9 ล้านบาท และเงินเพิ่มจ�านวน ๑๔๑.๑3 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  
788.๔๒ ล้านบาท ซึ่ง ทรูมูฟ ยังมิได้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายให้ส�านักงาน กสทช. เนื่องจาก ทรูมูฟ ให้เหตุผลว่า 
ต้องด�าเนนิการตามประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการช่ัวคราวในกรณสีิน้สดุการอนญุาต สมัปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศมาตรการคุ้มครองฯ ) โดยประกาศมาตรการคุ้มครองฯ 
ได้จ�ากดัสทิธมิใิห้ ทรมูฟู น�าเลขหมายทีไ่ม่มผีูใ้ช้บรกิารออกหาประโยชน์ ส่งผลให้ ทรมูฟู มภีาระทีต้่องแบกรบัค่าธรรมเนยีม 
เลขหมายโทรคมนาคม ทั้งน้ี ทรูมูฟ สามารถน�าค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาเป็นต้นทุนเพื่อหักจากรายได ้
จากการให้บรกิารได้อยู่แล้ว จงึขอให้ ส�านกังาน กสทช. พจิารณายกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเลขหมายโทรคมนาคม
ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ (นับแต่วันที่สัญญาอนุญาตสิ้นสุดลง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ในส่วนของค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 จ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑9๐.97 
ล้านบาท ที่ ทรูมูฟ ได้เคยช�าระให้ส�านักงาน กสทช. ไปแล้วนั้น ทรูมูฟ ได้ขอคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช�าระไปแล้วดังกล่าว

ต่อมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติท่ีประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕๕7 
ไม่เหน็ชอบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมของ ทรมูฟู และมตทิีป่ระชุม กทค. ครัง้ท่ี ๒๖/๒๕๕7 เมือ่วนัที่  
๑๔ ตลุาคม ๒๕๕7 เหน็ควรให้ส�านกังาน กสทช. ด�าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตามกฎหมาย และเมือ่วนัที ่3๑  
สิงหาคม ๒๕๕8 ส�านักงาน กสทช. ได้ส่งเร่ืองให้พนักงานอยัการด�าเนนิคดกีบับรษิทั ทรมูฟู จ�ากดั ให้ช�าระค่าธรรมเนยีมเลขหมาย 
ต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด�าที่ ๔9๐/๒๕๕9 ซึ่งอยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง  
อย่างไรกต็ามส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบักรณกีารเรยีกค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการ 
ตามประกาศมาตรการคุ ้มครองฯ กรณีรายจ่ายมีจ�านวนสูงกว่ารายรับของผู ้ฟ้องคดีและขอคืนเงินค่าธรรมเนียม 
เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ฟ้องคดีได้ช�าระไปแล้วตามหมายเลขคดีด�า ๒๐๑3/๒๕๕8 ทุนทรัพย์ ๑๖,๒๖๕.๐๖ ล้านบาท  
ซึง่อยูร่ะหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิน้สดุแสวงหาข้อเท็จจรงิและศาลปกครองมีค�าสัง่ให้รวมคดีหมายเลขด�า ๑7๑๒/๒๕๕9  
และหมายเลขคดีด�า ๒39๒/๒๕๖๑ 
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๗.	 รายได้ค้างรับ
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ ๖,๖93.38 -

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ ๖๒7.๐๒ -

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ ๕๔,8๐๐.๒๖ 8,๖๐๒.8๐

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ๔,๕๖8.3๖ ๔,879.๔3

รายได้เงินสมทบเข้ากองทุน USO ค้างรับ 8,99๕.๕8 8,๔77.๔7

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี 7๕,๖8๔.๖๐ ๒๑,9๕9.7๐

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ค้างรับ ๑๐9,8๐๔.๒๕ ๑๖๔,๖๐๔.๕๒

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ค้างรับ ๖,๖93.39 ๑3,38๖.77

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ค้างรับ ๑,๐7๕.99 ๑8,๐3๖.๕๖

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี ๑๑7,๕73.๖3 ๑9๖,๐๒7.8๕

รวม ๑93,๒๕8.๒3 ๒๑7,987.๕๕

รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน  
๑๖๔,๖๐๔.๕๑ และ ๑73,๒๐7.3๒ ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz  
ณ วนัที ่3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๑3,38๖.77 และ ๑3,38๖.77 ล้านบาท ผูร้บัใบอนุญาตฯ ได้น�าหนงัสือ 
ค�้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
เพ่ือค�้าประกันการช�าระเงินในส่วนที่เหลือเป็นรายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ท้ังจ�านวนตามประกาศ กสทช.  
อย่างไรก็ตาม ได้มคี�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่๔/๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๖ วรรคสอง ให้ส�านักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งช�าระเงิน 
จากเงนิประมลูคล่ืนความถี ่900 MHz ท้ังหมดทีผู่ร้บัใบอนุญาตต้องช�าระออกเป็นสบิงวด ปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยให้ปี 
ที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ได้ตามค�าสั่งหรือประกาศเริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อส�านักงาน กสทช. พิจารณา  
แบ่งเงินประมูลคล่ืนความถ่ีตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๖3 เป็นต้นไป ส�าหรับงวดที่ต้องช�าระในปี ๒๕๖3 ให้ช�าระ 
รวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย 

รายได้ค้างรับจากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,7๐3.๐๑ 
และ ๑8,๐3๖.๕๖ ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเป็นรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจ�านวน ๒๔ ใบอนุญาต ส�านักงาน กสทช. ได้รับช�าระรายได้จากการประมูลฯ จ�านวน  
๒๒ ใบอนุญาต และส�านักงาน กสทช. ได้น�าส่งรายได้ดังกล่าวให้กับกระทรวงการคลังท้ังจ�านวนแล้ว ตามประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8๐/๒๕๕7 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก�ากบัการประกอบกจิการกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม รายได้จากการประมูลฯ  
ทีย่งัไม่ได้รบัช�าระจ�านวน ๒ ใบอนญุาต เป็นเงนิจ�านวน ๑,๐๐๕.๖๐ ล้านบาท และภาษมีลูค่าเพิม่จ�านวน 7๐.39 ล้านบาท  
รวมเป็นเงินค้างช�าระ ๑,๐7๕.99 ล้านบาท ผู้รับใบอนุญาตได้วางหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อค�้าประกันการช�าระเงินค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้ระงับการด�าเนินการใดๆ  
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เพื่อบังคับตามหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงินฯ ไว้จนกว่าจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น ตามค�าส่ังท่ี 
๔๕๐/๒๕๖๐ ณ วันที ่๒3 พฤษภาคม ๒๕๖๐ และส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบักรณทีีเ่จ้าหน้าที่
ของรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่งจากการเปลีย่นผ่านระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์เป็นระบบดจิิทลั 
ไม่ได้ก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนแม่บท และการเพกิถอนใบอนญุาตตามมติคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ทุนทรัพย์ 7๔9.88 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕9 ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริม 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ขยายระยะเวลา 
การช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอืพร้อมดอกเบีย้ของเงนิทีต้่องช�าระในอตัราดอกเบีย้นโยบาย 
ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศก�าหนดในวนัท่ีช�าระ ต่อมาเม่ือวันท่ี ๒3 พฤษภาคม  
๒๕๖๑ ได้มคี�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 9/๒๕๖๑ เรือ่ง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผูป้ระกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยการพักการช�าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีซ่ึงต้องไม่เกินสามปีและให้ผู้รบัใบอนญุาตช�าระดอกเบีย้ในวนัท่ีครบก�าหนดช�าระค่าธรรมเนยีม
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นแต่ละงวดให้แก่ส�านกังาน กสทช. โดยให้ช�าระดอกเบีย้ในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศก�าหนด อย่างไรกต็ามได้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่  
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ (๑.๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ท่ีต้องช�าระสองงวดสุดท้ายของ 
ราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต�่าหรือราคาเริ่มต้นตามประกาศและให้ด�าเนินการ จ�านวน ๑๔,๕7๕.97 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๔,๕๖8.3๖  
และ ๔,879.๔3 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นรายได้ท่ีส�านักงาน กสทช. เรียกเก็บจากผู้ประกอบการในอัตราก้าวหน้าของ 
รายได้จากการประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที ่๑ ถงึ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม และรายได้จากการประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาต ิเร่ือง ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง หรอืกิจการโทรทศัน์ โดยให้ผูป้ระกอบการ 
ช�าระภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

รายได้เงินสมทบเข้ากองทุน USO ค้างรับ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน 8,99๕.๕8  
และจ�านวน 8,๔77.๔7 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นการตั้งประมาณการรายได้ท่ีกองทุนฯ จะได้รับจากผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ�าปี ๒๕๖๒ และ  
๒๕๖๑ โดยค�านวณจากมูลค่าฐานรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม - ธันวาคม  
ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ กสทช. ประกาศก�าหนด 

๘.		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ๖.๔๔ ๖.๔๔

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 3๖๐.9๕ 3.๔๑

รวม 3๖7.39 9.8๕

๗.		 รายได้ค้างรับ	(ต่อ)
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๙.		 เงินให้ยืมตามมาตรา	๕๒	(๖)
เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) เป็นเงินที่ส�านักงาน กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ให้กระทรวงการคลังยืมเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา ๕๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕3 ท่ีก�าหนดเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8๐/๒๕๕7 เมื่อวันที่  
9 กรกฎาคม ๒๕๕7 ตามบันทึกข้อตกลงยืมเงิน ลงวันท่ี 7 มกราคม ๒๕๕9 ในวงเงิน ๑๔,3๐๐.๐๐ ล้านบาท  
เพื่อน�าไปใช้แทนเงินกู ้บางส่วนส�าหรับด�าเนินโครงการเงินกู ้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ 
ระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โดยเงินให้ยืมจ�านวนดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕8  
เห็นชอบให้กระทรวงการคลังด�าเนินการยืมเงินจากกองทุนฯ และ กสทช. ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕8 เมื่อวันที่  
๑7 มิถุนายน ๒๕๕8 อนุมัติให้กระทรวงการคลังยืมเงินจากกองทุนฯ โดยเบิกจ่ายจากบัญชีกองทุนบริการ 
กิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ในวงเงินเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕8 เห็นชอบแนวทางการช�าระคืนเงินยืมกองทุนฯ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อน�าเงินมาช�าระคืนกองทุนฯ 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกค�าสั่ง ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ข้อ ๑๖ เพ่ือประโยชน์การบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
ให้กระทรวงการคลังไม่ต้องส่งคืนเงนิในส่วนทีเ่หลอื ซึง่ยมืจากกองทนุวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์  
และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์สาธารณะทีน่�าไปใช้แทนเงนิกู้บางส่วนส�าหรบัโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการน�า้ 
และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕8 และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 8๐/๒๕๕7 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการ 
ประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม ซ่ึงจะมผีลในส่วนทีเ่ป็นเงนิให้กระทรวงการคลงัยมื 
ส่วนที่ค้างช�าระจ�านวนเงิน 9,7๐๐.๐๐ ล้านบาท มียอดคงเหลือเป็นศูนย์

เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอด ณ วันที่ ๑ มกราคม 9,7๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

บวก  เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) งวดปัจจุบัน - -

รวม 9,7๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐

หัก  รับช�าระคืนเงินในงวดปัจจุบัน -  (๑,3๐๐.๐๐)

  กระทรวงการคลังไม่ต้องช�าระคืน  (9,7๐๐.๐๐) -

ยอด ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม - 9,7๐๐.๐๐

ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ ภายใน ๑ ปี - ๑,3๐๐.๐๐

ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ เกินกว่า ๑ ปี - 8,๔๐๐.๐๐

รวม - 9,7๐๐.๐๐
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๑๐.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ 3๖.๖8 ๖8.33

ลูกหนี้กรมสรรพากร ๔๐.78 -

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ๑.9๖ ๑๔.๔9

ดอกเบี้ยค้างรับ ๕๐๐.๐๐ ๒๑๐.77

เงินจ่ายล่วงหน้า ๑,๒๑9.๕3 ๕๐๐.๕๒

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ๑๖.8๖ ๒๐.9๑

รวม ๑,8๑๕.8๑ 8๑๕.๐๒

ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๕๐๐.๐๐ และ ๒๑๐.77 ล้านบาท ตามล�าดับ  
ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวน ๔9๕.3๖ และ ๒๐7.33 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

เงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๑,๒๑9.๕3 และ ๕๐๐.๕๒ ล้านบาท  
ตามล�าดับ ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาในโครงการด�าเนินการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ 
อนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูในพืน้ทีช่ายขอบ จ�านวนประมาณ 3,9๒๐ หมูบ้่าน ภายใต้แผนการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕9) โดยเงินจ่ายล่วงหน้าจ�านวนดังกล่าว กองทุนฯ  
จะหักคืนจากค่าบริการที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจนครบตามจ�านวนเงินล่วงหน้าที่จ่ายไป อย่างไรก็ดีการจ่ายเงินล่วงหน้า  
ตามข้อตกลงในสัญญา ผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน�าหนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์มาวางเป็น 
หลักประกันในวงเงินเท่ากับจ�านวนเงินจ่ายล่วงหน้าที่เบิกจ่าย 

๑๑.	เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ๕๐๕.๖7 ๕๐๐.๖7

รวม ๕๐๕.๖7 ๕๐๐.๖7

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผกูพัน จ�านวน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นเงนิฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัในการ 
ด�ารงเงินฝากเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน

๑๒.	เงินลงทุนระยะยาว

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินฝากบัญชีประจ�าเกินกว่า ๑๒ เดือน ๒๒๐.๒8 ๒๑7.๐๒

รวม ๒๒๐.๒8 ๒๑7.๐๒
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๑๔.	สินทรัพย์โครงการระหว่างด�าเนินการ	
สินทรัพย์โครงการระหว่างด�าเนินการ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๒,๑79.๐๐ และ 

๑,๐๐๕.8๐ ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการด�าเนินงานตามสัญญาในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบฯ โดยกองทุนฯ ได้บันทึกต้นทุนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน
การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (USO Net) ต้นทุนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร เพ่ือการ 
ให้บรกิารอินเทอร์เนต็ความเรว็สงูภายในโรงเรยีน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และสญัญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส�าหรบั
ประชาชนทีอ่ยูห่่างไกลมากในบัญชสีนิทรพัย์โครงการระหว่างด�าเนินการ และจะข้ึนทะเบยีนทรพัย์สนิพร้อมกบัโอนบนัทึก
รับรู้เข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทเมื่อสินทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งานในการให้บริการต่อสาธารณะซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

๑๕.	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รวม รวม

ราคาทุน

ยอดยกมาต้นงวด ๖๐.๒๑ 7๖.๐๒ ๑3๖.๒3 ๒๒๑.๑9

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ๑๐3.๕3 ๔9.๖๔ ๑๕3.๑7 ๖๒.37

ลดลงระหว่างงวด (๑๒.๕๖) (๑.๒๔) (๑3.8๐) (๑๔7.33)

ยอดคงเหลือปลายงวด ๑๕๑.๑8 ๑๒๔.๔๒ ๒7๕.๖๐ ๑3๖.๒3

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดยกมาต้นงวด (๒๒.๔8) (๒๕.๐8) (๔7.๕๖) (๑๔7.87)

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (๒๑.๔7) (๒๒.๔8) (๔3.9๕) (๔7.๐๒)

ลดลงระหว่างงวด ๑๒.๕8 ๒.๐9 ๑๔.๖7 ๑๔7.33

ยอดคงเหลือปลายงวด (3๑.37) (๔๕.๔7) (7๖.8๔) (๔7.๕๖)

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๑9.8๑ 78.9๕ ๑98.7๖ -

ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 37.73 ๕๐.9๔ - 88.๖7
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๑๖.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ	๑	ม.ค.	๒๕๖๒ เพิ่มขึ้น ลดลง ณ	๓๑	ธ.ค.	๒๕๖๒

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑,๒๔๔.๖๐ ๑๒๒.8๑ ๕.๔๕ ๑,3๖๑.9๖

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 93๖.๑๕ ๒๑3.๖๒ ๕.๔๕ ๑,๑๔๔.3๒

รวม 3๐8.๔๕ (9๐.8๑) - ๒๑7.๖๔

๑๗.	เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เจ้าหนี้ 988.9๕ 9๕7.79

เจ้าหนี้บัตรเครดิต ๐.๑7 ๐.๑๑

เช็คจ่าย ๔๔.๐7 3๐๖.97

รวม ๑,๐33.๑9 ๑,๒๖๔.87

เจ้าหนี้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน 988.9๕ และ 9๕7.79 ล้านบาท ตามล�าดับ  
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวนเงิน ๔3๒.๒๑ และ 897.๑7 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นเจ้าหนี้
ที่เกิดจากเงินสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ�าปี ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๑ ค้างจ่าย จ�านวนเงิน ๑๒๖.7๑ และ ๒8๐.๐๐ ล้านบาท ตามล�าดับ รวมถึงเจ้าหน้ีผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน 3๐๕.๔๐ และ ๖๑7.๑7 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้รวบรวมคูปองท่ีได้รับจากประชาชน 
ในการแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดเพื่อซ้ืออุปกรณ์ส�าหรับรับชมทีวีระบบดิจิทัลภาคพื้นดินที่มีมูลค่าฉบับละ ๖9๐.๐๐ บาท  
มาขอเบกิเงินจากกองทนุวิจัยและพฒันาฯ โดยกองทุนวจิยัและพฒันาฯ จะจ่ายเงินค่าคปูองให้กบัผูป้ระกอบการแต่ละราย 
ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และค่าใช้จ่าย 
สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ผู ้รับผิดชอบโครงการได้ส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในสัญญา และได้ผ่านการ 
ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว 

๑๘.	รายได้รับล่วงหน้า

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมรับล่วงหน้า 7๐.๐7 7๒.๑๕

ค่าธรรมเนียมเลขหมายรับล่วงหน้า ๖.7๔ ๖.8๖

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่รับล่วงหน้า TV Digital - ๒๐.๖8

อื่นๆ ๑7.87 ๑๐.๒๕

รวม 9๔.๖8 ๑๐9.9๔
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๑๙.	ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
โครงการผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ
ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ�าเหนจ็พนกังานและการสงเคราะห์ภายหลงัออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านกังาน 

กสทช. มีภาระส�าหรับเงินที่จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ พนักงานที่ได้รับค�าสั่งให้ออกจากงานโดยไม่มี
ความผิด หรือถึงแก่ความตาย และเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี รวมถึงพนักงานท่ีลาออกโดยไม่ม ี
ความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว และต้องปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี พนักงานจะได้รับบ�าเหน็จปกติจ่ายจากระยะเวลาการปฏิบัติงานคูณกับเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

ในกรณทีีพ่นกังานผูใ้ดได้รบัอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติังานในหน้าท่ีหรอืถกูประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบตังิาน 
ตามหน้าที่มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย โดยส�านักงานจ่ายเท่ากับยี่สิบสี่เท่าของอัตราเงินเดือนเดือน 
สุดท้าย และหากถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ�าเหน็จพิเศษให้จ่ายบ�าเหน็จพิเศษในจ�านวนสามสิบเท่าของเงินเดือนเดือน
สุดท้าย

ส�านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนบ�าเหน็จเพื่อเป็นแหล่งเงินส�าหรับการจ่ายบ�าเหน็จแก่
พนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน โดยแหล่งเงินของกองทุนบ�าเหน็จจะได้รับจากเงินประเดิมท่ีได้รับการ
จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ดอกผลของกองทุน
บ�าเหนจ็และเงนิอืน่ๆ หากปีใดเงนิกองทนุบ�าเหน็จมีไม่เพยีงพอจะจ่ายให้พนกังานทีม่สีทิธริบับ�าเหนจ็ ให้ส�านกังาน กสทช. 
ด�าเนินการเบิกจ่ายบ�าเหน็จพนักงานจากงบกลางของส�านักงานให้เพียงพอที่จะต้องจ่ายให้พนักงานในปีนั้น

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายมีดังต่อไปนี้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 3๔.๐๐ 3๖.83

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 9๕9.๕๔ 87๐.๔๔

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 993.๕๔ 9๐7.๒7

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีส้ินสุดวันที่  
3๑ ธันวาคม มีดังนี้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานต้นงวด 9๐7.๒7 8๐๔.7๒

บวก ต้นทุนผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ๑๐๔.๑๐ ๑๑๖.73

หัก  ผลประโยชน์พนักงานที่จ่าย (๑7.83) (๑๔.๑8)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายงวด 993.๕๔ 9๐7.๒7

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม มีดังนี้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 78.99 9๔.88

ดอกเบี้ยสุทธิของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ๒๕.๑๑ ๒๑.8๕

รวม ๑๐๔.๑๐ ๑๑๖.73
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๑๙.	ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	(ต่อ)
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้

	ข้อสมมติหลัก ช่วงอายุ ร้อยละต่อปี

๑. อัตราคิดลด ๑.7๖ ถึง 3.9๔

๒. อัตราการขึ้นเงินเดือน น้อยกว่า ๔๐ ปี 8.๐

ตั้งแต่ ๔๐ ปี ถึงน้อยกว่า ๕๕ ปี ๖.๐

ตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป ๔.๐

3. อัตราการหมุนเวียนพนักงาน น้อยกว่า 3๐ ปี 3.๐

ตั้งแต่ 3๐ ปี ถึงน้อยกว่า ๕๕ ปี ๑.๐

ตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป ๐.๐

๔. อัตรามรณะ 

 ข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องกบัอตัรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอตัรามรณะไทย ปี ๒๕๖๐ (TMO 2017 : Thai Mortality  
Ordinary Table 2017) โดยมีการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 3.๐ ต่อปี

ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได ้

อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน โดยผลการวเิคราะห์ความไวของข้อสมมต ิผลกระทบของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม มีดังนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ

ร้อยละ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

ล้านบาท

การลดลงของข้อสมมติ

ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

อัตราคิดลด ๑.๐๐ (๑๑๔.9๖) (๑๐๖.8๑) ๑37.7๐ ๑๒8.3๒

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 
 ทีค่าดไว้

๑.๐๐ ๑๔3.๕๑ ๑๒3.78 (๑๒๑.8๖) (๑๐๕.๔7)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ๒๐.๐๐ (๔.9๑) (3.๐๒) ๔.98 3.๐8

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต ๑.๐๐ ๐.๒๔ ๐.๑8 (๐.๒๖) (๐.๑9)
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๑๙.	ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	(ต่อ)
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ภายใต้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้คือ ความแตกต่าง 

ของอัตราการข้ึนเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงานและอัตรามรณะท่ีเกิดขึ้นจริงกับสมมติฐานท่ีใช้ เช่น อัตราการ
ข้ึนเงินเดือนสูงกว่าที่คาดการณ์และอัตราการหมุนเวียนพนักงานน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ จะท�าให้เกิดผลขาดทุนตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั นอกจากนีส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนัอาจท�าให้อัตราคดิลดสงูข้ึนหรอืต�า่ลง ซ่ึงจะใช้วดั 
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน โครงการผลประโยชน์นี้ไม่มีความเสี่ยงเฉพาะส�านักงานหรือความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจาก
เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการจัดตั้งกองทุน 

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนกังานท่ีไม่มีการคิดลดต้ังแต่ปี ๒๕๖3 เป็นต้นไป มดีงันี้

ส่วนที่ไม่เกิน	
๑	ปี

ส่วนที่เกิน	๑	ปี	
แต่ไม่เกิน	๓	ปี

ส่วนที่เกิน	๓	ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 3๔.๐๐ 8๕.73 ๔,33๕.3๒ ๔,๔๕๕.๐๕

รวม 3๔.๐๐ 8๕.73 ๔,33๕.3๒ ๔,๔๕๕.๐๕

๒๐.	รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ	๑	ม.ค.	
๒๕๖๒

ค้างน�าส่ง
เพิ่ม/ลด

น�าส่ง ณ	๓๑	ธ.ค.	
๒๕๖๒

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

ค่าเช่าใช้วิทยุคมนาคมและการละเมิด ๐.๖๔ ๑.7๔ ๐.37 ๒.๐๑

ค่าเปรียบเทียบปรับ ๑๐.3๒ ๖.๐7 ๔.78 ๑๑.๖๑

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๑๑,๔๔8.๔7 ๕๐,๑3๒.๑๖ ๑๑,๔39.๑๒ ๕๐,๑๔๑.๕๑

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๒๐,๒๑7.38 ๕,3๑๔.๔3 ๒๐,๒๐9.89 ๕,3๒๑.9๒

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๑.๖9 ๒,๒๒๖.๕9 ๑๑.๒๖ ๒,๒๑7.๐๒

รายได้เงินประมูลเลขหมายสวย ๑๔7.๖๕ ๔3.๖๑ ๐.78 ๑9๐.๔8

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 8๔ - ๑๔7.๖๖ ๑๔7.๖๖ -

รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ - ๖๐3.8๑ ๖๐3.8๑ -

รายได้จากสถานีวิทยุ ๑ ปณ. 9๕.๒๐ ๕๒.๕๒ ๔9.๑๒ 98.๖๐

เงินเหลือน�าส่งกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ - ๔8๕.๒9 - ๔8๕.๒9

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๐ ๒,๕๒๔.8๐ - ๒,๕๒๔.8๐ -

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๑ ๒,8๐๐.๕8 - - ๒,8๐๐.๕8

เงินเหลือน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินปี ๖๒ - ๒,๕๔9.3๕ - ๒,๕๔9.3๕

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี 37,๒๔๖.73 ๖๑,๕๖3.9๐ 3๔,99๑.๕9 ๖3,8๑8.37
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๒๐.	รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	(ต่อ)

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ	๑	ม.ค.	
๒๕๖๒

ค้างน�าส่ง
เพิ่ม/ลด

น�าส่ง ณ	๓๑	ธ.ค.	
๒๕๖๒

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๑๔8,7๒9.๔๐ (๕๐,๑๐๕.3๒) - 98,๖๒๔.๐8

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๑๐,๖3๔.3๕ (๕,3๑7.๑7) - ๕,3๑7.๑8

รายได้เงินประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๑๖,8๕๖.๖๐ (๑๕,8๕๑.๐๐) - ๑,๐๐๕.๖๐

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี ๑7๖,๒๒๐.3๕ (7๑,๒73.๔9) - ๑๐๔,9๔๖.8๖

รวม ๒๑3,๔๖7.๐8 (9,7๑๐.๒๖) 3๔,99๑.๕9 ๑๖8,7๖๕.๒3

๒๑.	ภาษีขายประมูลคลื่นความถี่รอน�าส่ง

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 3,๕8๕.๐๖ ๕๖๒.8๐

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๔37.89 -

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๔๑.๐๒ -

รายได้ค้างรับ - กิจการโทรคมนาคม ๒87.๖๐ 3๐๖.๕7

รายได้ค้างรับ - กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๑๐.๔7 ๑๒.๖๕

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี ๔,3๖๒.๐๔ 88๒.๐๒

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz 7,๑83.๔๖ ๑๐,7๖8.๕๒

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๔37.88 87๕.77

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 7๐.39 ๑,๑79.9๖

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี 7,๖9๑.73 ๑๒,8๒๔.๒๕

รวม ๑๒,๐๕3.77 ๑3,7๐๖.๒7

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๒๒.	เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยอดยกมา รายการระหว่างงวด ยอดคงเหลือ

ณ	๑	ม.ค.	
๒๕๖๒

ค้างน�าส่ง
เพิ่ม/ลด

น�าส่ง ณ	๓๑	ธ.ค.	
๒๕๖๒

เงินน�าส่งจากรายได้ ม.๖๕ ๑๔7.7๖ ๑,๒9๒.๖๒ (๑,๑๒๒.๕๔) 3๑7.8๔

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๖๐๒.๖3 ๑,๑๐9.88 (๕99.๒๕) ๑,๑๑3.๒๖

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๐.๖7 938.3๒ - 938.99

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี 7๕๑.๐๖ 3,3๔๐.8๒ (๑,7๒๑.79) ๒,37๐.๐9

ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ๕,๑๐๖.๖๐ (๑,๑๐9.88) - 3,99๖.7๒

ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ๑,87๖.๖๕ (938.3๒) - 938.33

รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี ๖,983.๒๕ (๒,๐๔8.๒๐) - ๔,93๕.๐๕

รวม 7,73๔.3๑ ๑,๒9๒.๖๒ (๑,7๒๑.79) 7,3๐๕.๑๔

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน 
7,3๐๕.๑๔ และ 7,73๔.3๑ ล้านบาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔ โดยส�านกังาน กสทช. จัดสรรให้ในอตัราร้อยละสบิห้าของเงนิรายได้จากการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละรายได้ของ
ส�านักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๓.	หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒

ไม่เกิน	๑	ปี ๑	-	๕	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 79.3๒ ๑๒๖.๑๔ ๒๐๕.๔๖

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (๖.7๕) (๔.9๑) (๑๑.๖๖)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 7๒.๕7 ๑๒๑.๒3 ๑93.8๐

๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

ไม่เกิน	๑	ปี ๑	-	๕	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3๒.88 ๖๔.๕๐ 97.38

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (๒.77) (๒.99) (๕.7๖)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3๐.๑๑ ๖๑.๕๑ 9๑.๖๒

169รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๒๔.	ประมาณการหนี้สินโครงการ	Must	Carry
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน Must Carry ค้างจ่าย เป็นรายการท่ีเกิดจากการประมาณการตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ตามมติ กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับบริการโทรทัศน์
สาธารณะทีน่�ารายการออกอากาศผ่านดาวเทยีม และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งสญัญาณท่ีให้บรกิารเป็นการท่ัวไปผ่านดาวเทยีม 
แก่ผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไปได้อย่างทั่วถึง ตามประกาศ กสทช. 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการโทรทัศน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการท่ัวไปและตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 7๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอด ณ วันที่ ๑ มกราคม ตามรายงานเดิม ๑,๑๕8.๑9 ๑,๖๒9.79

ปรับปรุง (8๒๕.8๒) (๑,๔๕7.๖๖)

ยอด ณ วันที่ ๑ มกราคม หลังปรับปรุง 33๒.37 ๑7๒.๑3

บวก ตั้งประมาณการปีปัจจุบัน ๖37.33 ๖3๑.8๔

รวม 9๖9.7๐ 8๐3.97

หัก เงินสนับสนุนที่จ่ายในงวดปัจจุบัน  (๖๐๔.๒๑)  (๔7๑.๖๐)

ยอด ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม 3๖๕.๔9 33๒.37

๒๕.	ประมาณการหนี้สินโครงการ	MUX	
ประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายสนับสนุน MUX เป็นรายการท่ีเกิดจากการประมาณการกรอบวงเงินตามอัตราการ 

เช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ช้คลืน่ความถีภ่าคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั ตามมต ิกสทช. ครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๑3 
มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางด�าเนินงาน
ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เป็นจ�านวน
เงนิในอตัราร้อยละห้าสบิของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ดงักล่าวเป็นระยะเวลายีส่บิสีเ่ดอืนนบัแต่วนัทีค่�าสัง่นีมี้ผลใช้บงัคบั 
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ลงวนัที ่๒3 พฤษภาคม ๒๕๖๑ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอด ณ วันที่ ๑ มกราคม ตามรายงาน ๑,๖๖3.3๕ ๑,9๕8.๔๐

ปรับปรุง (๑,387.๒๐) (๑,9๕8.๔๐)

ยอด ณ วันที่ ๑ มกราคม หลังปรับปรุง ๒7๖.๑๕ ๐.๐๐

บวก ตั้งประมาณการปีปัจจุบัน 93๐.9๖ ๕7๑.๒๐

รวม ๑,๒๐7.๑๑ ๕7๑.๒๐

หัก  เงินสนับสนุนที่จ่ายในงวดปัจจุบัน  (๑,๐๔3.9๖) (๒9๕.๐๕)

ยอด ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๑๖3.๑๕ ๒7๖.๑๕

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๒๖.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒๔9.89 ๑๒3.8๔

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 7.๒๐ ๑๐.7๐

เจ้าหนี้กรมสรรพากร - ๑,๕83.๖8

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ๕๑.๖๔ ๕3.๔9

รวม 3๐8.73 ๑,77๑.7๑

๒๗.	รายได้รอการรับรู้

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้ค่าธรรมเนียมจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึงรอการรับรู้ ๕7,๔๐8.89 ๖๐,9๑๔.๑3

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรอการรับรู้ ๑,7๔8.๔๔ ๒,87๑.๖๑

รายได้ค่าปรับทางการปกครองรอการรับรู้ ๑97.๒๔ ๑9๕.8๒

ยอดคงเหลือปลายงวด ๕9,3๕๔.๕7 ๖3,98๑.๕๖

การเคลื่อนไหวของรายได้รอการรับรู้ในงวดปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ มีดังนี้
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอดยกมาต้นงวด ๖3,98๑.๕๖ ๕3,๒๖๖.๒๐

บวก รายได้รอการรับรู้ในระหว่างงวด ๑9,๑๔8.๔7 ๑๕,๑89.๑๑

หัก  รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด (๒3,77๕.๔๖) (๔,๔73.7๕)

 ยอดคงเหลือปลายงวด ๕9,3๕๔.๕7 ๖3,98๑.๕๖

รายได้รอการรับรู้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๕9,3๕๔.๕7 และ ๖3,98๑.๕๖ ล้านบาท  
ตามล�าดับ ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง จ�านวน ๕7,๔๐8.89 และ ๖๐,9๑๔.๑3  
ล้านบาท ตามล�าดับ 

ในปี ๒๕๖๑ ส�านักงาน กสทช. ยังคงด�าเนินโครงการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์  
ในระบบดิจทิลัอย่างทัว่ถึง ระยะสอง โดยขยายเวลาแลกใช้สทิธิอ์อกไปอย่างไม่มีก�าหนด โดยผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการฯ  
ขอเบิกเงินการแลกใช้สิทธิ์ในระหว่างปี ๒๕๖๑ รวมจ�านวนเงิน ๔๑7.๐7 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้น�าเงินส่วนที่ 
เหลือจากการด�าเนินโครงการฯ มาใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่น 
ความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล (MUX) ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
เป็นจ�านวนเงนิ ในอตัราร้อยละห้าสบิของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาย่ีสบิสีเ่ดือน ซ่ึงเป็นของปี ๒๕๖๑  
จ�านวน ๕7๑.๒๐ ล้านบาท นับแต่วันที่ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 
๒3 พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ท�าให้รายได้ค่าประมูลคลื่นความถี่ฯ รอรับรู้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ 
จ�านวนเงิน ๒,87๑.๖๑ ล้านบาท 
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๒๗.	รายได้รอการรับรู้	(ต่อ)
ในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กสทช. ยังคงด�าเนินโครงการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ 

ในระบบดจิทิลัอย่างทัว่ถงึ ระยะสอง โดยขยายเวลาแลกใช้สทิธิอ์อกไปสิน้สดุวนัที ่3๐ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยผูป้ระกอบการ  
ที่ร่วมโครงการฯ ขอเบิกเงินการแลกใช้สิทธ์ิในระหว่างปี ๒๕๖๒ รวมจ�านวนเงิน ๑9๒.๒๑ ล้านบาท และสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ให้กับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเป็นจ�านวนเงินในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ 
ดังกล่าว เป็นระยะเวลายี่สิบสี่เดือน ซึ่งเป็นของปี ๒๕๖๒ จ�านวน 93๐.9๖ ล้านบาท ท�าให้รายได้ค่าประมูลคลื่นความถี่ฯ  
รอรับรู้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คงเหลือจ�านวนเงิน ๑,7๔8.๔๔ ล้านบาท 

รายได้ค่าปรับทางปกครองรอการรับรู้ ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๑97.๒๔ ล้านบาท
และ ๑9๕.8๒ ล้านบาท เป็นเงินค่าปรับทางปกครองท่ีกองทุนฯ ได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งส�านักงาน  
กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีดังกล่าวช�าระค่าปรับทางปกครอง ผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น 
ไม่เห็นพ้องกบัค�าสัง่ของส�านกังาน กสทช. และได้ย่ืนฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง เพือ่ขอให้ศาลเพกิถอนค�าสัง่ก�าหนดค่าปรบัทาง 
ปกครองดังกล่าว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งหากศาลมีค�าพิพากษาเพิกถอน ผู้ฟ้องจะขอเรียก 
เงินค่าปรับดังกล่าวคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.๕ ประกอบด้วย

การรับเงินค่าปรับทางปกครองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามรายช�าระมาในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕7 กรณี
ที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้
บรกิารโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔9 โดยจะต้องด�าเนนิการปรบัปรงุเงือ่นไขการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ม่ให้มข้ีอก�าหนด
ในลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. เป็นการ
ล่วงหน้า ในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจ�านวนเงิน 7๑.7๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด

การรับเงินค่าปรับทางปกครองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งรายช�าระมาในปี ๒๕๕7 กรณีฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิติัให้ถกูต้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบรหิารเลขหมาย 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  
ในอตัราวนัละ 8๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจ�านวนเงิน 3๔.9๖ ล้านบาท ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด

การรับเงินค่าปรับทางปกครองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามรายช�าระมาในปี ๒๕๕9 และปี ๒๕๖๑ กรณี
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
ปีบัญชี ๒๕๕๔ ในอัตราวันละ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ�านวนเงิน ๕8.9๔ ล้านบาท และปีบัญชี ๒๕๕๕ ในอัตราวันละ 
๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จ�านวนเงิน ๒๒.89 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 8๑.83 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด

การรับเงินค่าปรับทางปกครองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งช�าระมาในปี ๒๕๖๐ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย 
ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องผูใ้ห้บรกิารตามประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์บรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
(MNP Porting Process Manual) ในเบื้องต้น เป็นจ�านวนเงิน 7.33 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองขั้นต้น

การรับเงินค่าปรับทางปกครองจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งช�าระมาในปี ๒๕๖๒ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 
ตามค�าวินิจฉัยข้อพิพาทการเชื่อมต่อโทรคมนาคมท่ี ๑/๒๕๕9 เป็นจ�านวนเงิน ๑.๔๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองขั้นต้น
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๒๘.	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินมัดจ�าประกันสัญญา 8๖.๐9 78.7๕

เงินประกันผลงาน ๖9.๒9 7๕.37

เงินประกันความเสียหาย ๐.๕๖ ๐.๔8

เงินรับฝากค่าก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ ๐.38 ๐.38

เงินรับฝากอื่นๆ ๐.๔๒ ๐.39

รวม ๑๕๖.7๔ ๑๕๕.37

เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวน ๖9.๒9 และ 7๕.37 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ส่วนใหญ่เป็นเงินประกันของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จ�านวน ๕7.๒9 และ ๖๐.๐9 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็น 
เงินประกันที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลส�าหรับการรับประกันคุณภาพของสินค้าและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการน�าเครื่องรับสัญญาณ
ไปใช้ให้กับประชาชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จะเก็บเงินประกันในอัตราร้อยละ ๕ 
ของจ�านวนเงินค่าคูปองที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๒๙.	รายได้จากกิจการโทรคมนาคม

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 900 MHz - 38,๐๖๔.๐๐

รายได้การประมูลคลื่นความถี่ฯ ย่าน 1800 MHz - ๒๕,๐๒๒.๐๐

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 8๔ วรรคสาม ๑๔7.๖๖ -

รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ ๖๐3.8๑ -

รายได้การประมูลเลขหมายสวย ๔๔.๒๑ ๑3.7๐

รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม ๑๔3.39 ๑๕๖.๑9

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ๒๐๕.7๖ ๒78.๒๑

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ ๔,๐8๕.๑3 ๔,3๔๖.๑๐

รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 3,8๔7.89 ๔,๑๖๐.๕7

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๕7.๐๐ ๕9.9๔

รวม 9,๑3๔.8๕ 7๒,๑๐๐.7๑
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๒๙.	รายได้จากกิจการโทรคมนาคม	(ต่อ)
รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ ในปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๖๐3.8๑ ล้านบาท เป็นรายได้จากประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้การบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 7 ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ 
โดยแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้ 
โครงข่ายค่าธรรมเนยีมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการและต้นทนุค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่�าเป็นในการ 
บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ประกอบด้วยคลื่นความถี่ 
1800 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกต้ังแต่ ๑๖  
กันยายน ๒๕๕๖ ถึง ๑7 กรกฎาคม ๒๕๕7 จ�านวน ๑,๖97.๐๐ ล้านบาท กทค. ได้มีมติเห็นชอบให้น�าส่งเงินรายได ้
แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕7 ถึง ๑7 กรกฎาคม ๒๕๕8 กทค. ได้มอบหมายให้คณะท�างานตรวจสอบเงินน�าส่งเป็นรายได ้
แผ่นดิน จากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคล่ืนความถี่ 1800 MHz ซ่ึงเป็นช่วงที่ม ี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และในช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕8 จนกระทั่งมีผู้ให้บริการรายใหม่  
โดยที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 3๐/๒๕๕8 ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕8 วาระที่ ๕.๒ การก�าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ส�านักงาน กสทช. ยังไม่
ได้รับค�าวินิจฉัยจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับจะครบก�าหนดวันหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
1800 MHz แล้ว ในวันที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ดังนั้น เพื่อไม่ให้การหยุดบริการดังกล่าวขัดต่อเจตนาของค�าสั่ง 
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิจงึมมีติให้ชะลอการสิน้สุดระยะเวลาคุ้มครองผูใ้ช้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นท่ี 1800 MHz  
ออกไปจากก�าหนดเดิมคือวันที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ไปก่อนจนกว่าจะมีผลการวินิจฉัยของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาตหิรอืจนกว่า กทค. จะออกใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถี ่1800 MHz ให้แก่ผูช้นะการประมลูรายใดรายหนึง่แล้วเสรจ็ 
ทั้งนี้ กทค. ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕8 
และวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕8 ทั้งน้ีมอบหมายให้ส�านักงาน กสทช. แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทราบ รวมถึงการแจ้งแนวทาง 
การด�าเนินการในกรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz ให้เป็นแนวทางเดียวกันด้วย ซึ่งส�านักงาน กสทช.  
ได้ด�าเนนิการออกใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพือ่กิจการโทรคมนาคม 1800 MHz ให้ใบอนุญาตมผีลวนัท่ี ๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๕8 และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3๐ กันยายน ๒๕๕8 อยู่ระหว่างรอผู้ชนะ 
การประมูลมาช�าระเงินประมูลฯ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยได้ปฏิบัติ 
ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ย่าน 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz และค�าสัง่หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาต ิที ่๑๖/๒๕๕9 เรือ่ง การประมลูคลืน่ความถ่ี 
เพื่อกิจการโทรคมนาคม เพื่อจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่วิทยุ 895 - 905 MHz คู่กับ  
940 - 950 MHz ให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์และใช้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕๕9 หรือจนกว่า กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่
ให้แก่ผู้ชนะการประมูลแล้วแต่กรณีใดถึงก�าหนดก่อน ณ ปัจจุบันได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลแล้วเมื่อวันที่  
3๐ มิถุนายน ๒๕๕9

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๓๐.	รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ๑,๑๔3.8๕ 988.๒๖

รายได้ค่าธรรมเนียมทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 3๖.8๑ ๕7.73

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ๑๖๑.๒๖ ๒๒๔.๒๕

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 7๐ ๑9.๑๐ ๔๒.๑7

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๑8.๒๔ ๑๐3.38

รวม ๑,379.๒๖ ๑,๔๑๕.79

ในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ ส�านักงาน กสทช. มีรายได้จากการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ จ�านวน 
๑,๑๔3.8๕ และ 988.๒๖ ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นการรับรู้รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน ์
ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติงวดที่ ๑ ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมดอกเบี้ยรับ

๓๑.	รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
ในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ ส�านักงาน กสทช. มีรายได้เงินสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ - ผู ้รับใบอนุญาต  

(เพือ่จ่ายในโครงการ USO) จ�านวน ๒,๑๑9.77 และ ๑,๖๕3.๖3 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นรายได้เงนิสมทบเข้ากองทุน USO  
โทรคมนาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๑,๔99.๖8 และ ๑,๐89.๒๐  
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็นเงินที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ 
บรกิารเพือ่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕9 และประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
จัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ 
น�าไปใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จึงบันทึกเงินที่รับมาเป็นหนี้สินจนกว่าจะมีการใช้จ่ายตามแผน
ดังกล่าว และจะโอนรับรู้เป็นรายได้ตามสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงของการใช้จ่ายตามแผนการจัดให้มีบริการ 
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม และเป็นรายได้เงินสมทบเข้ากองทุน USO กระจายเสียง ส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันที่ 3๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงิน ๖๐๐.8๕ และ ๕๕9.๕๑ ล้านบาท ตามล�าดับ โดยเป็น 
รายได้ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงฯ ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕9 โดยก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ แต่ไม่รวมผู้รับอนุญาตประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ประเภทบรกิารสาธารณะและบรกิารชมุชนโดยค�านวณจากรายได้จากการให้บรกิารของ 
ผู้รับอนุญาต ค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการก่อน 
หกัค่าใช้จ่ายปีละครัง้ ให้น�ารายได้จากการประกอบกิจการทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชขีองผูร้บัใบอนญุาตของปี ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๑ มาค�านวณเป็นเงินรายปีที่ต้องน�าส่งเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ - ร้อยละ ๒.๐๐ ภายใน ๑๕๐ วัน 
นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

175รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๓๒.	รายได้อื่น

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ๕๖.9๕ ๕๐.๖3

ดอกเบี้ยรับ ๑,๐๑๒.๑3 799.๕๕

รายได้อื่นๆ ๑๒.3๖ 33.7๒

 รวม ๑,๐8๑.๔๔ 883.9๐

๓๓.	ค่าทดแทน	ชดใช้	หรือค่าตอบแทนตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ TV Digital 3,7๕๕.๔๐ -

ยกเว้นรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital ๑๒,๖3๕.8๐ -

ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลังจากการประมูลคลื่นความถี่ TV Digital (๑๒,๖3๕.8๐) -

รวม 3,7๕๕.๔๐ -

๓๔.	ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลัง	

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 8๔ วรรคสาม ๑๔7.๖๖ -

รายได้จากการให้บริการแทนรัฐ ๖๐3.8๑ -

ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ๑๔.๔9 3๒,3๔๒.๔9

ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 9.๐3 ๒๑,๒๖7.๒7

ประมูลคลื่นความถี่ TV Digital 9.๐9 93.9๕

ประมูลเลขหมายสวย 3๔.๔๔ ๕.9๔

รวม 8๑8.๕๒ ๕3,7๐9.๖๕

๓๕.	ค่าใช้จ่ายในการประมูล	

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ๑3.89 ๒.3๒

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ๔.๔3 ๑๒.๒๑

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประมูลเลขหมายสวย ๕.7๔ 7.๐๖

รวม ๒๔.๐๖ ๒๑.๕9

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๓๖.	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินเดือนพนักงาน ๑,๐๒9.83 9๖๔.๒๕

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ๑93.37 ๑37.๔๔

ค่าตอบแทน กสทช. ๑9.37 ๒๑.8๖

ค่าตอบแทนรายเดือน ๖9.๑7 ๖๖.๑๕

ค่าสวัสดิการ ๑3๕.97 ๑3๖.๖๕

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 8๑.๖๕ 77.๒9

เงินบ�าเหน็จฯ ๑๐๐.9๐ ๑๑๖.73

รวม ๑,๖3๐.๒๖ ๑,๕๒๐.37

๓๗.	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าอาหารท�างานนอกเวลา 3.73 3.9๖

ค่าเบี้ยประชุม 33.๔๑ 38.๕7

ค่าตอบแทนอื่น ๔.๒๔ ๒.๖7

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ ๔๑.๐๕ 3๖.๕๔

ค่าซ่อมแซม 83.๐๖ 79.๐9

ค่าเช่า ๑๕๖.๕๒ ๑๒8.๐๒

ค่าจ้างบ�ารุงรักษา ๒๕๒.๐๖ ๒๕๒.๐๑

ค่าจ้างเหมาบริการ ๒3๔.๑๖ ๑73.๕๐

ค่ารับรอง ๔.93 ๔.8๑

ค่าพิธีการ ๔๑.๒๒ ๔.๑๖

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ๑7.9๔ ๑๑.83

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ๑๒๒.๒7 ๑๐9.๑๐

ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ๑๐.๒9 ๑๖.87

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ๒๕๖.๑9 ๒๐3.๒๖

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ๖3.๖๕ ๖3.๒๖

ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือด้านวิทยุคมนาคม ๖.๐๒ ๕.๑๐

ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒๐๐.98 ๑๐๒.๒๐

เงินบริจาคและการกุศล ๑.๒๑ ๕๖.๕๔

ค่าใช้สอยอื่นๆ ๐.๔๕ ๑.๕๕

ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์ ๕๒.๖7 ๖3.๐๔

หนี้สงสัยจะสูญ ๖.88 ๒.๖7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ๔3.๔9 ๔๖.๒9

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๐.๐3 ๐.๐๑

รวม ๑,๖3๖.๔๕ ๑,๔๐๕.๐๕

177รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๓๘.	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าไฟฟ้า 3๔.๐7 3๑.๔๕

ค่าน�้าประปา ๑.๑๕ ๑.๑๖

ค่าโทรศัพท์ส�านักงาน 3.99 ๒.3๕

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๖.๐๐ ๑9.๒๒

ค่าบริการเคเบิลทีวี DSTV ๐.๐7 ๐.๐7

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ๑๖.๕3 ๑9.๑๒

ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ๔.8๕ ๔.3๑

รวม 7๖.๖๖ 77.๖8

๓๙.	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าเสื่อมราคา - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ๒๖.๕๕ ๒8.9๑

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒3๖.๒๐ ๒๐๔.3๒

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔8.๖๕ ๖8.๖๑

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ๔.88 ๖.๐๖

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ส�านักงานและอื่นๆ ๔3.9๕ ๔3.๔3

ค่าเสื่อมราคา - สัญญาเช่าการเงิน ๒9.7๒ ๔7.๐๒

รวมค่าเสื่อมราคา 389.9๕ 398.3๕

ค่าตัดจ�าหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒๑3.๖๒ ๒๑๖.3๐

รวมค่าตัดจ�าหน่าย ๒๑3.๖๒ ๒๑๖.3๐

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๖๐3.๕7 ๖๑๔.๖๕

๔๐.	เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา	วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา 3๔๕.๒๑ 83.7๒

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา ๑๖.๖๕ ๒๑.7๕

รวม 3๖๑.8๖ ๑๐๕.๔7
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๔๑.	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง ๒,๑8๖.๔๒ ๑,7๖7.3๑

ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา ๒33.๑8 9๕.78

ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ๕๒.๕7 ๑๒.๖๕

ค่าใช้จ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ๑๐.๔๑ ๑๐.๑๐

ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๕3๐.๐๐ ๑๑.3๒

รวม 3,๐๑๒.๕8 ๑,897.๑๖

ค่าใช้จ่ายจดัให้มบีรกิารอย่างทัว่ถงึ ส�าหรบัปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ จ�านวนเงนิ ๒,๑8๖.๔๒ และ ๑,7๖7.3๑ ล้านบาท  
ตามล�าดับ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรือ่ง แผนการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยท่ัวถงึและบริการเพือ่สงัคม และเป็นรายการท่ีเกดิจากการประมาณการ  
ตามกรอบวงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตัติามมต ิกสทช. ที ่๑๐/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๒3 สงิหาคม ๒๕๖๐ เหน็ชอบการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับบริการโทรทัศน์สาธารณะที่น�ารายการออกอากาศผ่านดาวเทียม ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่  
9 มกราคม ๒๕๖3 และสนบัสนนุค่าใช้จ่ายส่งสญัญาณทีใ่ห้บริการเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทยีมแก่ผูร้บัใบอนญุาต ตัง้แต่วนัที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑9 ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไปได้ 
อย่างทัว่ถึง ตามประกาศ กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป และตามค�าสัง่หวัหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7๖/๒๕๕9 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๔๒.	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 มาตรา ๒7 (๑๒) และมาตรา ๕๐ ระบใุห้ส�านกังาน กสทช. ก�าหนดแผนการ
จดัให้มกีารบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม และประกาศใช้แผน เม่ือวนัท่ี 3๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการจัดให้ม ี
การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับท่ี ๒ พร้อมท้ังประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม  
เมื่อวันที่ 3๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
จงึมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วันที ่3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มกีรอบระยะเวลาในการด�าเนนิการตามแผนระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จ�านวน ๔๕,๔๕๖.๖3 ล้านบาท 

ส�านักงาน กสทช. ก�าลังด�าเนินการในภารกิจตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จ�านวน ๑๕,73๒ หมู่บ้าน รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคม ขึ้นอยู่กับข้อมูลและเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยส�านักงาน กสทช.  
อาจมีการปรับปรุงแผนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป ท�าให้ยังไม่สามารถ 
ประมาณการค่าใช้จ่ายและก�าหนดเวลาที่ต้องจ่ายได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน
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๔๓.	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับส�านักงาน กสทช. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจบริหารหรือควบคุม

ส�านักงาน กสทช. หรือถูกควบคุมโดยส�านักงาน กสทช. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับส�านักงาน กสทช. หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญกับส�านักงาน กสทช. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
ส�านักงาน กสทช.

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับส�านักงาน กสทช. แต่ละรายการ ส�านักงาน 
กสทช. ค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

หน่วยงาน ลักษณะความสัมพนัธ์

กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับ
ส�านกังาน กสทช. ในกรณรีายได้ของส�านกังาน กสทช. มีจ�านวน
ไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและรับเงินรายได้ 
แผ่นดินจากส�านักงาน กสทช.

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานของรฐับาลท่ีได้รบัเงนิรายได้ร้อยละ ๑๕ จากรายได้ 
ของส�านักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นกิจการที่กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ ๑๐๐ 

บริษัท กสท จ�ากัด (มหาชน) เป็นกิจการที่กระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ ๑๐๐ 

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด เป็นกิจการที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศใน 
การให้บรกิารโอนย้ายเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที ่ตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค้างรับส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี ๑,๖๖๕.๖๖ -

รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ๑,๖๖๕.๖๖ -
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๔๓.	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี - ๑,3๐๐.๐๐

เงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) ก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี - 8,๔๐๐.๐๐

รวมเงินให้ยืมตามมาตรา ๕๒ (๖) - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 9,7๐๐.๐๐

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๖.73 -

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย 9.7๐ -

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี ๖3,8๑8.37 37,๒๔๖.73

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลังก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี ๑๐๔,9๔๖.8๖ ๑7๖,๒๒๐.3๕

รวมรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ๑๖8,7๖๕.๒3 ๒๑3,๔๖7.๐8

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ถึงก�าหนดช�าระภายใน ๑ ปี ๒,37๐.๐9 7๕๑.๐๖

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ก�าหนดช�าระเกิน ๑ ปี ๔,93๕.๐๕ ๖,983.๒๕

รวมเงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,3๐๕.๑๔ 7,73๔.3๑

181รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๔๓.	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)
รายได้และค่าใช้จ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

๓๑	ธ.ค.	๖๒ ๓๑	ธ.ค.	๖๑

รายได้

รายได้จากกิจการโทรคมนาคม 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ๑,๑3๔.๑๖ ๑,๖๐8.88

รายได้จากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ๐.๕๒ ๐.๕9

รายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ๑,779.๕๕ -

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเงินน�าส่งคลัง

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 8๑8.๕๒ ๕3,7๐9.๖๕

เงินสมทบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ๑,๒9๒.๖๒ ๑๐,8๕๐.๑๕

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและสาธารณูปโภค

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ๒3.๑๑ ๑8.๑3

๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ
๑. ข้อพิพาทและคดีความที่ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ ประกอบด้วย
 ๑.๑ ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดสัญญาเช่าใช้สถานีวิทยุความถี่ 98.5 MHz และเรียกค่าเสียหาย

ตามหมายเลขคดีด�า 9๒78/๒๕๕8 (ด�า ๔8๐๐/๒๕๕3, แดง ๔๐๖7/๒๕๕๔) ทุนทรัพย์ ๔๑.๕๑ ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่า
ส�านักงาน กสทช. จะได้รับช�าระหนี้บางส่วน

 ๑.๒ ส�านกังาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผดิสญัญาเช่าใช้สถานวีทิย ุ๑ ปณ. และเรียกค่าเสยีหาย ตามหมายเลข 
คดีด�า ๑779๔/๒๕๕7 (ด�า ๖๐๒๔/๒๕๕๒, แดง ๑93๕/๒๕๕๔) ทุนทรัพย์ ๕3.๑3 ล้านบาท ซ่ึงน่าเช่ือว่าส�านักงาน 
กสทช. จะไม่ได้รับช�าระหนี้เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดมาบังคับคดีช�าระหนี้ได้

 ๑.3 ส�านกังาน กสทช. เป็นผูฟ้้องในฐานความผดิเกีย่วกับการน�าส่งเงนิรายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลา 
การให้บริการโทรศัพท์บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ตามหมายเลขคดีด�า ๑๒๒8/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ ๒,3๑๑.97 ล้านบาท  
และตามหมายเลขคดดี�า ๑๔๔๑/๒๕๕9 ทนุทรพัย์ 8๖9.๕๑ ล้านบาท และเป็นผูถ้กูฟ้องตามหมายเลขคดดี�า ๒39๒/๒๕๖๑ 
และ ๒399/๒๕๖๑ ตามล�าดบั ซ่ึงอยูร่ะหว่างศาลก�าหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิและพนกังานอยัการผูร้บัมอบอ�านาจ
จากผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้อง

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒182



๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ	(ต่อ)
 ๑.๔ ส�านักงาน กสทช. ย่ืนค�าขอช�าระหนีใ้นคดีล้มละลาย ตามหมายเลขคดีด�า ล.8๑๑/๒๕๔๕ (หมายเลขคดแีดง 

ล.7๕๕/๒๕๔๕) ทุนทรัพย์ 9.๒๐ ล้านบาท ซึ่งส�านักงาน กสทช. น่าจะไม่ได้รับการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน
 ๑.๕ ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผดิสญัญาเช่าใช้เครือ่งวทิยคุมนาคม ตามหมายเลขคดดี�า ๒๖๑8/๒๕๔9  

(หมายเลขคดีแดง ๖๔๖/๒๕๕๐) ทุนทรัพย์ ๑๑.๑7 ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. จะไม่ได้รับช�าระหนี้เนื่องจาก
ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดมาบังคับคดีช�าระหนี้ได้

 ๑.๖ ส�านกังาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผดิสญัญาและเรยีกค่าเสยีหาย ตามหมายเลขคดดี�า พ๔๔๖9/๒๕๖๒ 
ทุนทรัพย์ ๖.8๐ ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่าส�านักงาน กสทช. จะชนะคดี โดยศาลอนุญาตให้คู่ความเจรจาตามความประสงค์
และก�าหนดแนวทางการด�าเนินคดี 

 ๑.7 ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดค้างช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหมายเลขคดีด�า  
พ๒73๐/๒๕๖๒ ทนุทรพัย์ ๒7.๑3 ล้านบาท ซึง่น่าเช่ือว่าส�านักงาน กสทช. จะชนะคดี โดยอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล

 ๑.8 ส�านักงาน กสทช. เป็นโจทก์ในฐานความผิดค้างช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหมายเลขคดีด�า 
พ๒73๑/๒๕๖๒ (หมายเลขคดีแดง พ๔9๕๒/๒๕๖๒) ทุนทรัพย์ ๖๕.๑8 ล้านบาท ซึ่งศาลพิพากษาให้ช�าระเงินตาม 
ทุนทรัพย์และอยู่ระหว่างบังคับคดีตามค�าพิพากษา

๒. ข้อพิพาทและคดีความที่ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้อง ประกอบด้วย
 ๒.๑ ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัคดพีพิาทเกีย่วกบัสญัญาทางปกครอง ตามหมายเลข

คดดี�า อ.7๐๑/๒๕๖๐ (ด�า ๑37๐/๒๕๕8, แดง ๑9๑๑/๒๕๖๐) ทุนทรพัย์จ�านวน 9.3๒ ล้านบาท ซ่ึงน่าเช่ือว่าศาลปกครอง 
สูงสุดจะพิพากษายืนให้ส�านักงาน กสทช. จ่ายเงินบางส่วน (แพ้คดีบางส่วน)

 ๒.๒ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครอง ในอัตรา 
วันละ 8๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียก
เกบ็เงนิล่วงหน้าอนัเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ 38 และข้อ 9๖ ตามหมายเลขคดีด�า ๑8๖7/๒๕๕๔ (อ.78๐/๒๕๕9) ทุนทรัพย์ 3๔.9๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ศาลปกครองสงูสดุก�าหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิ และตามหมายเลขคดดี�าท่ี 8๑8/๒๕๕๖ (อ.๕๑๐/๒๕๕9) ทุนทรพัย์  
๒๑.๒๐ ล้านบาท และตามหมายเลขคดีด�าที่ 3๑๑7/๒๕๕๕ (อ.๑๖๐7-๑๖๐8/๒๕๕8) ทุนทรัพย์ 9๔.๕๖ ล้านบาท  
ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง 

 ๒.3 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครอง ในอัตรา 
วันละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก�าหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงิน 
ล่วงหน้าอนัเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. เรือ่ง มาตรฐานของสญัญาให้บรกิารโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔9 ข้อ ๑๑ ตามหมายเลข 
คดีด�า 7๕/๒๕๕๖ (อร.๑73/๒๕๖๐) ทุนทรัพย์ ๒๔.๔๐ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า ๕๖/๒๕๕๖ (อ.๖๖๐/๒๕๕9 
หมายเลขคดีแดง 7๑7/๒๕๕9) ทุนทรัพย์ ๒๔.๐๐ ล้านบาท และตามหมายเลขคดี ๕๕/๒๕๕๖ (อ.๑7๒๐/๒๕๕9)  
ทุนทรัพย์ ๒3.3๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๔ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองในอัตรา 
วันละ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ของ ลสทช. และตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑3/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕๕8  
และค�าวินิจฉัยตามหมายเลขคดีด�า ๑9๒7/๒๕๕8 (อร.๑๐๐/๒๕๖๑) ทุนทรัพย์ ๕8.9๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ศาลปกครองก�าหนดวันสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิจากค�าให้การเพิม่เตมิของผูถ้กูฟ้อง และตามหมายเลขคดดี�า อร.๕3/๒๕๖๒  
(เดิมหมายเลขคดีด�า ๑933/๒๕๕8 และหมายเลขคดีแดง ๒๔๖๔/๒๕๖๑) ทุนทรัพย์ ๖๒.7๒ ล้านบาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
ยื่นค�าแก้อุทธรณ์แล้ว

183รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ	(ต่อ)
 ๒.๕  ส�านักงาน กสทช. เป็นผูถู้กฟ้องในฐานความผดิเก่ียวกบัการใช้อ�านาจตามกฎหมายเกีย่วกบัสทิธกิารใช้คล่ืน 

ความถี่ 1800 MHz และขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณ ี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหมายคดีด�าที่ ๒๑๒8/๒๕๕๖ 
ทุนทรัพย์ ๒7๕,๖๕8.3๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นค�าขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาลปกครอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
มิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก�าหนดระยะเวลา เป็นผลให้คดีถึงที่สุด

 ๒.๖  ส�านักงาน กสทช. เป็นผูถู้กฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการกระท�าการละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอื 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการออกกฎ กรณีที่ออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 
ในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง  
การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ 9๔/๒๕๕7 เรื่อง การระงับการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
กจิการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม โดยมีค�าขอให้ผูถ้กูฟ้องคดีร่วมกนัหรอืแทนกันช�าระเงนิจ�านวน  
๒๔,๒9๑.8๖ ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.๕ ต่อปี แก่ผูฟ้้องคด ีตามหมายคดีด�า ๑๖๕๑/๒๕๕8 ซึง่อยูร่ะหว่าง
ศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างจัดท�าค�าชี้แจง รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนทุนทรัพย์

 ๒.7  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบักรณกีารเรยีกค่าเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากการด�าเนนิการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา 
การให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นที ่พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณรีายจ่ายมจี�านวนสงูกว่ารายรบัของผูฟ้้องคดีและขอคนืเงนิค่าธรรมเนยีม 
เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ฟ้องคดีได้ช�าระไปแล้ว จ�านวน ๑9๐.97 ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า ๒๐๑3/๒๕๕8  
ทุนทรัพย์ ๑๖,๐7๔.๑๐ ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริงและศาลปกครอง 
มีค�าสั่งให้รวมคดีหมายเลขด�า ๑7๑๒/๒๕๕9 และหมายเลขคดีด�า ๒39๒/๒๕๖๑

 ๒.8  ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการออกค�าสั่งให้น�าส่งเงินรายได้จากการ 
ให้บรกิารตามมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว ตามหมายเลขคดดี�า ๑997/๒๕๕8 ทนุทรพัย์ ๖๒7.๖๔ ล้านบาท  
ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.9  ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีการออกค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองให ้
ผู้ฟ้องคดีช�าระในอัตราวันละ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะด�าเนินการส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปี ๒๕๕๕ ทีม่คีวามครบถ้วนสมบรูณ์ตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท�ารายงานบญัชี 
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ตามหมายเลขคดีด�า อร.๒๑๕/๒๕๖๑ (คดีของศาลปกครองกลาง ๕9/๒๕๕9 และ 
๑๕๑7/๒๕๖๑) ทุนทรัพย์ ๒๒.89 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๑๐  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบักรณพีพิาทเงนิรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา 
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณี 
สิ้นสุด การอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามประกาศ กสทช. เรื่อง  
การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9๔/๒๕๕7 เรื่อง การระงับการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
กจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม ตามหมายเลขคดดี�า 7๔๑/๒๕๕9 ทนุทรพัย์ ๕,778.๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�า ค�าคัดค้าน 

 ๒.๑๑ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณมีมีตใินการประชุม กทค. ครัง้ที ่3๒/๒๕๕8 เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม  
๒๕๕8 ให้ผู้ฟ้องคดีมีภาระหน้าที่ USO ตามจ�านวนเงินรายได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม (หลังหักค่าใช้จ่าย) 

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒184



ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ตามหมายเลขคดีด�า อร.๑๔/๒๕๖๒ 
(หมายเลขคดีด�า ๑๕๔๕/๒๕๕9 และหมายเลขคดีแดง ๒3๔๒/๒๕๖๑) ทุนทรัพย์ 8๖.9๖ ล้านบาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี 
ได้ยื่นค�าขออุทธรณ์ต่อศาลแล้ว

 ๒.๑๒ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถด�าเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด ตามหมายเลขคดดี�า 79๒/๒๕๕๔ (อ.๔๑3/๒๕๕8) ทนุทรพัย์ ๑3.๕๐ ล้านบาท ซึง่อยูร่ะหว่างศาลปกครองสงูสดุ
ก�าหนดวันส้ินสุดแสวงหาข้อเทจ็จรงิจากการอทุธรณ์ของผูฟ้้องคดี และตามหมายเลขคดีด�า 793/๒๕๕๔ (อ.๑๐๕/๒๕๕8) 
ทุนทรัพย์ ๑3.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๑3 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าสั่งท่ีก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป
ที่ค้างช�าระพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม) ตามหมายเลขคดีด�า ๔39/๒๕๕๑ (อ.๑๑๒๒/๒๕๕3) ทุนทรัพย์ 7๔7.๔๒  
ล้านบาท ซึง่พนักงานอยัการได้ยืน่ค�าแถลงต่อศาลแล้ว (ศาลปกครองสงูสดุเห็นว่าคดีมีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ยุง่ยาก 
ซบัซ้อน ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดน่ังพจิารณาคดคีรัง้แรก โดยคูก่รณทีัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้มกีารนัง่พจิารณาคดคีร้ังแรก) 

 ๒.๑๔ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าสั่งที่ก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ตามหมายเลขคดดี�า 397/๒๕๕๔ (หมายเลขคดีแดง ๒๑๑๒/๒๕๕8 (อ.๑๒3/๒๕๕8)) ทุนทรพัย์  
๖๕๖.๕๑ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนดวันส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริงจากการอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและ 
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นค�าแก้อุทธรณ์

 ๒.๑๕ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพกิถอนประกาศ กทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ์บรกิารคงสทิธเิลขหมาย 
โทรศัพท์เคล่ือนที่, ค�าสั่งของ ลทช. ที่ก�าหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรทัศน์เคล่ือนที่  
และค�าสั่งก�าหนดค่าปรับทางปกครองในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ด�าเนินการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่) 
ตามหมายเลขคดีด�า 777/๒๕๕๔ (อ.๔๔๕/๒๕๕8) ทุนทรัพย์ ๑3.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองก�าหนด 
วันส้ินสุดแสวงหาข้อเท็จจริงจากการอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี และตามหมายเลขคดีด�า 778/๒๕๕๔  
(อ.๔3๐/๒๕๕8) ทนุทรพัย์ ๑3.๕๐ ล้านบาท ซ่ึงอยูร่ะหว่างศาลปกครองก�าหนดวนัสิน้สุดแสวงหาข้อเท็จจรงิจากผูฟ้้องคดี 
และผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์และยื่นค�าแก้อุทธรณ์ 

 ๒.๑๖  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบักรณพีพิาทการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ 
ของรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐัอนัเกดิจาก 
การใช้อ�านาจตามกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 8/๒๕๕3 เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕3  
เพกิถอนค�าสัง่ก�าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองในอตัราวนัละ ๑๖๖,๖๖๖.๖7 บาท) ตามหมายเลขคดดี�า อ.89๔/๒๕๕7 
(คดีของศาลปกครองกลาง ๑๑๑3/๒๕๕3 หมายเลขคดีแดง ๑๑77/๒๕๕7) ทุนทรัพย์ ๑3.๕๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
ศาลปกครองก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๑7  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการออกค�าสัง่ก�าหนดค่าปรบัทางปกครองในอตัรา 
วนัละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนือ่งจากผูฟ้้องคดไีม่เข้าท�าสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม อนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๖๔ ตามหมายเลขคดีด�า ๑๐33/๒๕๕3  
(อ.๑๐๖๕/๒๕๕๕) ทนุทรพัย์ ๔3.๖๐ ล้านบาท ซึง่อยูร่ะหว่างศาลก�าหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิและพจิารณาค�าร้อง 
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ	(ต่อ)

185รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



 ๒.๑8  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัค่าตอบแทนการใช้เครือ่งอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
โครงข่ายโทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามหมายเลขคดีด�า 9๑8/๒๕๕8 ทุนทรัพย์ ๒๔,๑๑7.๐๔ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�าค�าคัดค้าน

 ๒.๑9  ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเก่ียวกับมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี 3๒/๒๕๕8 เมื่อวันที่  
๒ ธันวาคม ๒๕๕8 เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่ 3 เป็นผู้มีภาระหน้าที่ 
จดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม (USO) ตามหมายเลขคดดี�า อร.8/๒๕๖๒, อร.9/๒๕๖๒,  
อร.๑8/๒๕๖๒, อร.๑7/๒๕๖๒, อร.๑๒/๒๕๖๒, อร.๑๑/๒๕๖๒, อร.๑3/๒๕๖๒, อร.๑๐/๒๕๖๒, อร.๑9/๒๕๖๒  
ทนุทรพัย์ร้อยละ ๔ ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ซึง่ศาลปกครองขัน้ต้นมคี�าพพิากษาให้เพกิถอนค�าส่ัง 
ในส่วนที่เกินอัตราร้อยละ 3.7๕ ต่อปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว และคดีพิพาทเกี่ยวกับการออก 
ค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรเงินรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ - 3๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี เข้ากองทุน USO และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑3/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑3 (มติพิพาท) ที่เห็นชอบให้ยืนตามค�าสั่งเลขาธิการ กสทช. และหนังสือที่ สทช ๕๐๑๑/3๕๖๐9 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ออกตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑3/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามหมายเลขคดีด�า 
๑8๒/๒๕๖๑, ๑83/๒๕๖๐, ๑๑9/๒๕๖๑, ๑7๔/๒๕๖๑, ๑7๕/๒๕๖๑, ๑๖๑/๒๕๖๑, ๒7๐/๒๕๖๑, ๑7๖/๒๕๖๑ และ 
๑8๑/๒๕๖๑ ทุนทรัพย์ร้อยละ ๔ ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (๑ มกราคม ๒๕๕๔ - 3๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕) พร้อมเงนิเพิม่เป็นจ�านวนเงนิเท่ากบัผลคณูของจ�านวนเงนิทีค้่างช�าระกบัอัตราดอกเบีย้เงินกู ้MLR+2 ซ่ึงผูถ้กูฟ้อง
ยื่นค�าให้การต่อศาลแล้ว

 ๒.๒๐  ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกร้องให้น�าส่งเงินรายได้จากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายย่านความถี่ 900 MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง  
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามหมายเลขคดีด�า ๖๖๑/๒๕๖๐ และตามหมายเลขคดีด�า 73๖/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์  
7,๒๒๑.๐๐ ล้านบาท ซึ่งอยู ่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งต่อ 
ศาลปกครองกลางว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์ท�าค�าคัดค้านค�าให้การ

 ๒.๒๑  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการมมีต ิและ/หรอืค�าส่ังให้ช�าระค่าปรบัทางปกครอง
ในอัตราวันละ ๑,๒39,๕38.88 บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการตาม
หมายเลขคดีด�า ๑3๖๑/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๒๑.๐7 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลปกครองแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๒๒  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการมมีต ิและ/หรอืค�าส่ังให้ช�าระค่าปรบัทางปกครอง
ในอัตราวันละ ๑๖9,๒๔๔.๐๐ บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ  
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการตาม
หมายเลขคดีด�า ๑37๐/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ 7.33 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว

 ๒.๒3  ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการมมีต ิและ/หรอืค�าส่ังให้ช�าระค่าปรบัทางปกครอง 
ในอัตราวันละ ๕,๔๐๐,๕9๑.๖๔ บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการตาม
หมายเลขคดีด�า ๑3๕7/๒๕๖๐ ทุนทรัพย์ ๒๒๑.๔๒ ล้านบาท ซึ่งศาลให้ก�าหนดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวัน 
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ	(ต่อ)
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 ๒.๒๔ ส�านกังาน กสทช. เป็นผูถ้กูฟ้องในฐานความผดิเกีย่วกบัการละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าท่ีล่าช้า  
ในการเปลีย่นผ่านไปสูด่จิิทลัทวีี ตามหมายเลขคดดี�า ๕7๔/๒๕๕9 (หมายเลขคดแีดง ๑9๒3/๒๕๖๑) ทนุทรพัย์ 3๒๑.77 
ล้านบาท ซึ่งศาลอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องและจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามหมายเลขคดีด�า ๑๕39/๒๕๕8 
(หมายเลขคดีแดง ๑88๔/๒๕๖๒) ทุนทรัพย์ ๑,87๕.8๖ ล้านบาท ตามหมายเลขคดีด�า ๑9๖๑/๒๕๕8 ทุนทรัพย์ 
3,๐๑๕.๖7 ล้านบาท และตามหมายเลขคดีด�า ๑9๖๒/๒๕๕8 ทุนทรัพย์ 9๔๑.3๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาล

 ๒.๒๕ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ตามหมายเลขคดีด�า ๑๑๖3/๒๕๕8 (อร.๑๕9/๒๕๖๒) ทุนทรัพย์ ๑๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 ๒.๒๖ ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการด�าเนินการ
ตามประกาศมาตรการคุ้มครองฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕8 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕8 ตามหมายเลขคดีด�า 
๑7๑๒/๒๕๕9 ทุนทรัพย์ 7๐9.๖๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศาลก�าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

 ๒.๒7 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องให้เพิกถอนมติ กสทช. ที่ให้ช�าระค่าด�าเนินการต่ออายุวิทยุทดลองละเมิด 
จากการมีมติให้ช�าระค่าด�าเนินการ ตามหมายเลขคดีด�า ๑9๕/๒๕๖๒ ทุนทรัพย์ ๔๒.๕9 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง

 ๒.๒8 ส�านักงาน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับกรณีมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบเกณฑ์และผลการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของผู้ฟ้องคดีในการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ี 900 MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง  
มาตรการคุม้ครองผู้ใช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาการให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหมายเลขคดีด�า ๑77๕/๒๕๖๒ ทุนทรัพย์ ๕,๕๖๔.87 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอวาระ 
มอบอ�านาจช่วงและจัดท�าค�าให้การ

๔๕.	อื่น
ค่าภาระต่างๆ ที่จ�าเป็นของส�านักงาน กสทช. ส�าหรับการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

๒๕๖๒
ส�านักงาน

มาตรา	๖๕	(๑-๒)

๒๕๖๑
ส�านักงาน

มาตรา	๖๕	(๑-๒)

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอขยายเวลา ๔.๒3

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอขยายเวลา 8๔.89 ๑,๔๖๕.8๖

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑,๐๒๕.๒3 -

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑) ๕๕๖.87 3๖7.๔๒

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑) 3๐๖.7๒ ๑9๔.๔7

รายได้รอน�าส่งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3๑๒.๐7 ๑๔7.7๖

เงินรับฝาก เงินมัดจ�าประกันสัญญาและเงินประกันความสูญหายเสียหาย
ส่วนที่เกินเงินฝากที่รอจ่าย และอื่นๆ ๒,9๐๒.8๔ ๒,๖3๑.๐3

รวม ๕,๑88.๖๒ ๔,8๑๐.77

๔๔.	ข้อพิพาทและคดีความที่ส�าคัญ	(ต่อ)
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รายงานการตรวจสอบภายใน ส�านักงาน กสทช. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีค�าส่ังที่ 
๔๑/๒๕๕8 ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕8 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จ�านวน ๕ คน ประกอบด้วย

 (๑) พลเอก กมล  แสนอิสระ  ประธานกรรมการ
 (๒) นายวัลลภ  นิทัศกาญจนานนท์ กรรมการ
 (3) นายสมยศ  ศรีวานิชย์  กรรมการ
 (๔) นายอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ  กรรมการ
 (๕) นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ  กรรมการ

ส�าหรับ พลเอก กมล แสนอิสระ มีอายุครบ 7๐ ปี พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 
๒8 มกราคม ๒๕๖๒ โดยคณุสมบตัต้ิองห้ามตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕3 มาตรา 7 ก.(๒) และนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ  
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๕8 ปัจจุบันจึงเหลือกรรมการตรวจสอบ
ภายในอยู่ 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามหมวด 3 ของระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมคีวามเป็นอสิระในการด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าท่ี ปราศจากการแทรกแซงจาก กสทช. ส�านกังาน กสทช. 
และหน่วยงานอื่นใด

การปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ�าปี ๒๕๖๒  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน และให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้มี 
การท�างานที่เป็นระบบตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงตระหนักและให้ความส�าคัญในการติดตามประเด็นต่างๆ  
ที่ตรวจพบที่มีความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ กสทช. และส�านักงาน กสทช. อย่างสม�่าเสมอ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้มีการประชุมรวม ๑๒ ครั้ง และได้เชิญฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม

การปฏิบัติงานที่เป็นสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
๑. สอบทานประสทิธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอนัเกดิจากภายในและภายนอก

องค์กร นโยบายการบรหิารความเสีย่ง แผนงานและแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน
ของส�านักงาน กสทช. อย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

๒. สอบทานความมปีระสิทธผิลของระบบการควบคมุภายในของส�านกังาน กสทช. พร้อมกบัประเมนิความเพยีงพอ 
ของการควบคุมที่มีอยู่ในแต่ละกิจกรรมการด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สิน  
การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทจุรติ รวมถงึการก�ากบัการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรของแต่ละส�านักท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นข้อสังเกตต่างๆ  
ที่ตรวจพบ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของส�านักงาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒188



3. สอบทานระบบการปฏบิตังิานด้านต่าง ๆ  ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบงัคบั ค�าสัง่ที ่กสทช. ก�าหนดและมาตรฐานการปฏบิติังาน ซึง่มผีลท�าให้การปฏบิตังิานตรงตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
และสอดคล้องกับนโยบายของ กสทช. 

๔. สอบทานความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิของส�านกังาน กสทช. โดยสอบทานการบนัทกึบญัช ี
และการจัดท�างบการเงิน ตลอดจนหารือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
และด�าเนินการตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ารายงานทางการเงิน
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

๕. สอบทานและประเมินผลการด�าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส�านักงาน กสทช. พร้อมกับ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง และการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖. วเิคราะห์และประเมนิความมีประสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากรโดยสอบทานการด�าเนนิงาน 
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการต่างๆ ของส�านักงาน กสทช.

7. สอบทานแผนกลยุทธ์ของส�านักงาน กสทช. แผนการตรวจสอบประจ�าปี และการตรวจสอบระยะยาว การปฏิบตังิาน 
ตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบใน
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า การด�าเนินงานของส�านักงาน กสทช. ส�าหรับปี ๒๕๖๒ โดยรวม  
มกีารก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมีความโปร่งใส มกีารบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่อง 
หรือสิ่งผิดปกติใดที่มีนัยส�าคัญ นอกจากนี้กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอันเป็น
ที่รับรองทั่วไป มีความเหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการก�ากับดูแลให้ข้อสังเกตและค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายปฏิบัติการอย่างตรงไปตรงมา โดยได้จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะเสนอต่อ กสทช.  
ทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อให้ส�านักงาน กสทช. ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนได้มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 (นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท์)
 กรรมการตรวจสอบภายใน

189รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



๖
แผนการด�าเนินงาน
และงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนการด�าเนินงานปี ๒๕๖๓

กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	ได้ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินภารกิจ
การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และกิจการดาวเทียม	พร้อมทั้งสร้างความ
เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช.	ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 
โดยมีแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	๒๕๖๓	ดังนี้

๑.	 การประมูลคลืน่ความถี	่5G ส�านกังาน กสทช. 
จะด�าเนินการประมูล ๔ ย่านความถี่ เพื่อให้สามารถ
น�าคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการ 5G ในประเทศไทยได้
ในปี ๒๕๖3 เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ รวมถึง 

สร้างความพร้อมเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน เพิ่มโอกาสในการ 
เข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
เพ่ิมโอกาสในการเข ้าถึงข ้อมูลข ่าวสาร การแพทย์  
น�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่การเกษตร การค้า ขนส่ง และบรกิาร



๒.	 การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน	3500 MHz  
ล่วงหน้า เพื่อน�ามาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G และ 
จัดท�าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการ 
ก�ากับดูแล เน่ืองจากคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เป็น 
คล่ืนความถี่อีกย่านหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะน�ามา 
ให้บริการ 5G แต่เนื่องจากคล่ืนความถ่ีในย่านนี้ถูกใช้ใน 
กิจการ Microphone ซึ่ งจะส้ินสุดการใช ้งานใน 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และบางส่วนถูกใช้งานในกิจการ
ดาวเทียม เพื่อเป็นการเตรียมคลื่นความถี่ให้พร้อมใช้งาน 
ส�านักงาน กสทช. จึงจะจัดท�าหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให ้
สามารถประมูลล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาก็สามารถน�ามา 
ใช้งานได้ทันที

๓.	 การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข ้าใช ้
วงโคจรดาวเทียมเดิม	 (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)	 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สิทธิ 
กสทช. ในการบรหิารจดัการวงโคจรดาวเทยีมทีเ่หลอืจาก 
ให้สมัปทานดาวเทยีมไทยคมเดมิ โดยสามารถออกหลกัเกณฑ์  
เงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อให้ได ้ผู ้ประกอบกิจการ 
ดาวเทียมรายใหม่

๔.	 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการน�าสาย
สื่อสารลงดิน เป็นเรื่องที่ส�านักงาน กสทช. เร่งด�าเนินการ 
อย่างต่อเน่ืองร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร  
ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง  
และผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิด
ทัศนียภาพอันสวยงาม โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะท�าให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน

๕.	 การสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั 
ของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Cell	Site)	
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของ ITU ที่ว่าเสาส่งสัญญาณ 
โทรศัพท ์ เคลื่ อนที่ ไม ่ ได ้ส ่ งผลกระทบต ่อสุขภาพ 
ของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งเสาส่งสัญญาณ ให้
ประชาชนรับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อทราบว่า
เสาส่งสัญญาณไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ช่วยให้สัญญาณ 
โทรศพัท์สามารถกระจายและเข้าถงึ เพยีงพอต่อการใช้งาน 
ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้

๖.	 การเร่งปรบัปรงุโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิ
ในระบบดิจิทัล	(MUX)	ให้แล้วเสร็จ	ส�านักงาน กสทช. 
จะผลักดันให้การด�าเนินการปรับปรุงโครงข่ายส�าเร็จ 
ตามแผน เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ด้วย 
ความชัด คุณภาพของภาพและเสียงท่ีดี ปรับปรุงระบบ 
โครงข่ายให้เหมาะสมกับย่านความถี่ท่ีขยับมา เพื่อน�า 
คลื่นความถี่ส่วนท่ีเหลือไปให้บริการโทรคมนาคม เพื่อ 
ให้บริการ 5G และเทคโนโลยีอื่น 

๗.	 การกระจายการให้บริการจากส�านักงาน	
กสทช.	ส่วนกลาง	ไปยังส�านักงาน	กสทช.	ส่วนภูมิภาค	
เพือ่ให้ส�านกังานส่วนภมูภิาคสามารถให้บรกิารประชาชน
ในพื้นที่ได้ในทุกๆ บริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่
ได้รบัความสะดวก ไม่ต้องเสยีเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
เพื่อเข้ามาขอใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ทดสอบมาตรฐาน  
ขอรบับรกิาร ขอค�าแนะน�า ร้องเรยีน หรอืตดิต่อใช้บรกิารอืน่ 
ยงัส�านักงาน กสทช. (ส�านกังานใหญ่) ในกรงุเทพมหานคร

๘.	 การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงาน	กสทช.	
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพือ่ไปสู่ 
ระดับ AA จากเดิมที่ส�านักงาน กสทช. ได้รับการประเมิน
ในระดับ A ในปี ๒๕๖๒ ด้วยคะแนน 9๔.7๑ ซึ่งถือเป็น 
อนัดบั ๑ ของกลุม่หน่วยงานของรฐัอืน่ๆ และเป็นอันดับที่  
๔๐ ของประเทศไทยจาก 8,๒99 หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วม
รับการประเมิน

๙.	 การพัฒนาส�านักงาน	กสทช.	ไปสู่การเป็น
ส�านักงานดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ในการ 
ขับเคลื่อนประเทศ โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน 
รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน

191รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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การประมูลคล่ืนความถ่ี 5G
สำานักงาน กสทช. จะดำาเนินการประมูล 4 ย่านความถี่ 
เพื่อให้สามารถนำาคล่ืนความถี่ ไปใช้ ให้บริการ 
5G ในประเทศไทยได้ ในปี 2563 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้

การจัดสรรคล่ืนความถ่ี
ย่าน 3500 MHz ล่วงหน้า

เพื่อนำามาใช้ ในการประมูลคล่ืนความถี่ 5G 
และจัดทำาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต

และการกำากับดูแล

การประกาศอนุญาตสิทธิ 
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม 
(ที่ ไม่ ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน)
สามารถออกหลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการอนุญาต 
เพื่อให้ ได้ผู ้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่

การจัดระเบียบสายส่ือสาร
และการน�าสายส่ือสารลงดิน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

การสร้างความตระหนักรู ้
เก่ียวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site)
เพื่อทราบว่าเสาส่งสัญญาณไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
แต่ช่วยให้สัญญาณโทรศัพท์สามารถกระจาย
และเข้าถึง เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน
ในพื้นที่น้ันๆ ได้

การเร่งปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล (MUX) ให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมโทรทัศน์ด้วยความความชัด 
คุณภาพของภาพและเสียงที่ดี

การกระจายการให้บริการจากส�านักงาน กสทช. ส่วนกลาง
ไปยังส�านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
เพื่อให้สำานักงานส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ ได้ ในทุกๆ บริการ

การยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน กสทช.
เพื่อไปสู ่ระดับ AA

การพัฒนาส�านักงาน กสทช. 
ไปสู่การเป็นส�านักงานดิจิทัล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 
เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศ

แผนการด�าเนินงาน
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำาปี 2563



งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๓

การจัดระเบียบสายส่ือสาร
และการน�าสายส่ือสารลงดิน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
รวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

การจัดสรรงบประมาณรายจ ่ ายประจ� าป ี 
งบประมาณ ๒๕๖3 ของส�านักงาน กสทช. โดยค�านึงถึง 
ความส�าคัญจ�าเป็นในการด�าเนินการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน เพื่อเป ็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ของแผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี ่แผนแม่บทกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได้ถ่ายทอดลงสู่แผนยุทธศาสตร์ของ 
ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  
ยุทธศาสตร์ ๑9 กลยุทธ์ รวมทั้งภารกิจส�าคัญเร่งด่วน 
ที่สอดรับนโยบายของ กสทช. และส�านักงาน กสทช.  

ซึ่งได้ประกาศทิศทางนโยบายและแผนการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี    ๒๕๖3    เพือ่ผลกัดนั    9    ภารกจิเร่งด่วนในการขบัเคล่ือน 
นโยบายรัฐบาล โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖3 จ�านวน ๖,๕๔8.3๒9 ล้านบาท 
ประกอบด้วย รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ กสทช. 
และส�านักงาน กสทช. รายจ่ายโครงการ รายจ่ายส�าหรับ
การด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และเงินจัดสรรเข้ากองทุน ซ่ึงได้ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตแิล้ว ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามตารางที่ ๔๑

ตารางที่	๔๑	: งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖3 

รายการ
จ�านวนเงิน	
(ล้านบาท)

๑. รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของ	กสทช.	และส�านักงาน	กสทช. ๓,๘๔๕.๑๖๐

๑.๑  รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ๑,๖3๕.887

๑.๒  รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร ๑,๔๔3.๖๖8

๑.3  รายจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ๒7๖.89๑

๑.๔  รายจ่ายอื่น ๔88.7๑๕

๒. รายจ่ายโครงการ ๑,๖๔๗.๘๐๗

๓. งบกลาง ๑๐๕.๔๐๐

๔. รายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน ๑๑๔.๙๖๒

รวม	(ข้อ	๑	-	๔) ๕,๗๑๓.๓๒๙

๕. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๘๓๕.๐๐๐

๕.๑  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๖๒๕.๐๐๐

๕.๒  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒๑๐.๐๐๐

รวม	(ข้อ	๑	-	๕) ๖,๕๔๘.๓๒๙

ที่มา : ส�านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ส�านักงาน กสทช.
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งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖3 จ�านวน ๖,๕๔8.3๒9 ล้านบาท จ�าแนกเป็น เงินจัดสรรเข้ากองทุน จ�านวน  
83๕.๐๐๐ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
จ�านวน ๕,7๑3.3๒9 ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่	๑  พัฒนาองค ์กรให ้ เป ็นองค ์กรท่ีม ี
ธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่าง
ย่ังยืน จ�านวนเงนิทัง้สิน้ 3,๔๔๖.๐7๑ 
ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่	๒		 ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ทีเ่กีย่วข้องให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นทศิทาง 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
จ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑,7๐7.๐37  
ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่	๓		 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
จ� านวน เ งิ น ท้ั งสิ้ น  ๔๐๔ .๕๔๑  
ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่	๔  ยกระดับการบริหารจัดการเชิ ง
ยุทธศาสตร ์  จ� านวนเงิน ท้ั งสิ้ น 
๑๕๕.๖8๐ ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน กสทช.

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำานวนเงินทั้งสิ้น 
3,446.071 

ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทาง

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

จำานวนเงินทั้งสิ้น 
1,707.037 

ล้านบาท

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านดิจิทัลเพื่อการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จำานวนเงินทั้งสิ้น 
404.541 

ล้านบาท

ยกระดับการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์

จำานวนเงินทั้งสิ้น 
155.680 

ล้านบาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
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๗
ปัญหา อุปสรรค
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ที่มีความส�าคัญต่อประชาชน

การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

 ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา กจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน ์ประสบกับความท ้าทายหลัก 
ทีส่�าคญัในประเดน็ความก้าวหน้าในการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) และการเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากขึ้น เกิดการ 
ให้บริการ Over the Top (OTT) ซึ่งเข้ามามีบทบาทและ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการรับชมรับฟังรายการ
ของผู้บริโภค เช่น การรับชมรับฟังเนื้อหารายการในเวลา 
ที่ต้องการ (Anytime) การรับชมรับฟังเนื้อหาในทุกๆ ที่  
(Anywhere) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) 
นอกจากน้ี ผู้ให้บริการ OTT ยังมีข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการในรูปแบบเดิม เนื่องจาก 
ปัจจุบันบริการ OTT มิได้อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแล 
การประกอบกิจการเช่นเดียวกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ท�าให้ไม่มีต้นทุนที่เกิดจากการก�ากับ
ดูแล (Regulatory Cost) เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนั้นจึงควรมีการ 
พจิารณาปรบัปรงุแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน์ท่ีเกีย่วข้องให้สอดคล้องกับระบบนเิวศ 
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หาแนวทางในการ 
ส่งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเนื้อหารายการที่เน้น



การผลิตเน้ือหาที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางของบริการ OTT ในการแผ่ขยายเน้ือหาออกสู่
ตลาดโลก และการสร้างการรูเ้ท่าทันสือ่ (Media Literacy)  
ที่เน้นสื่อดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการคิด 
วิเคราะห์ และเลือกรับเนื้อหาที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนด้านเนื้อหาในระยะยาว

การประกอบกิจการโทรคมนาคม

ภัยคุกคามทางไซเบอร์	(Cybersecurity)
ประชากรไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากบริการโทรคมนาคมเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 
ใช้บรกิารโทรคมนาคม เพือ่ค้นหาข้อมลูข่าวสาร การรบัส่ง 
ข้อมูล หรือการท�าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทีส่นับสนนุการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ประสบกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เช่น การรัว่ไหลของข้อมูลผูใ้ช้บรกิารโทรคมนาคม 
เช่น ส�าเนาบตัรประชาชน พาสปอร์ต การรัว่ไหลของข้อมลู
ผู้ใช้บริการธนาคาร และการแพร่ระบาดของมัลแวร์ใน 
อปุกรณ์ IoT เป็นต้น ทัง้นี ้รายงาน Global Cybersecurity  
Index (GCI) ป ี ๒๕๖๑ ของสหภาพโทรคมนาคม 
ระหว่างประเทศ (International Telecommunications  
Union : ITU) ซึ่งเป ็นรายงานท่ีแสดงระดับความ 
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่างๆ ได้จัดอันดับ
ให้ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 3๕ ของประเทศที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ ๒๒ 

กสทช. ตระหนักถึงความส�าคัญของการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ และได้มกีารด�าเนนิการ 
ที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. ก�าหนดให้ผู ้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย่าน 
700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz 
จัดท�าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
แผนการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดให้มีกลไก 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๒. ประชุมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย  
เพื่อเตรียมความพร ้อมในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ โดยได้มีการก�าหนดขั้นตอนการประสานงาน 
ในการรับมือต ่อระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ในระดับต่างๆ รวมท้ังการบริหารจัดการ 
ในสภาวะระดบัความรนุแรงทีส่ร้างความเสยีหายต่อโครงข่าย 
โทรคมนาคม บริการทางการเงิน และการช�าระเงิน 
ท่ีใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การจัดท�า 
แผนปฏิบัติการประสานงานระหว่างส�านักงาน กสทช.  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิด 
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้  
ส�านกังาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทยอยูร่ะหว่าง 
การจัดท�ารายละเอียดกระบวนการประสานงานรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคสถาบันการเงินและ 
ภาคโทรคมนาคมร่วมกัน รวมท้ังจะด�าเนินการผลักดัน 
การจัดตั้ง TCI-CERT โดยมี TB-CERT ช่วยสนับสนุนและ
ซักซ้อมการรับมือทางไซเบอร์ดังกล่าว

3. ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�าร่างประกาศ  
กสทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู ้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความ 
เป็นส่วนตัว และเสรีภาพ

ปัญหา อุปสรรค
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ที่มีความส�าคัญต่อประชาชน

197รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจำาปี ๒๕๖๒



ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)

A

B

C

F

D
E

G

H

แผนผังภายในสำนักงาน กสทช.

A อาคารหอประชุม

B อาคารโรงอาหาร

C อาคาร 4 
ชั้น 1
    ให�บร�การเกี่ยวกับงานพัสดุ 
    (จัดซื้อจัดจ�าง บร�หารสัญญา ฯลฯ)
    ให�บร�การจ�ายเช็คสำหรับบุคคลภายนอกหร�อบร�ษัท

D ศูนย� ไกล�เกลี่ยข�อพ�พาทในกิจการโทรคมนาคม

E อาคาร 3

F อาคารอำนวยการ

G อาคารจอดรถ

H อาคาร 2

ชั้น 1
    ให�บร�การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
     เคร�่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
     (ทดสอบ รับรอง จดทะเบียน SDoC ฯลฯ)

ชั้น 1
     ให�บร�การด�านใบอนุญาตว�ทยุคมนาคมและรับข�้นทะเบียน
  ผู�ครอบครองโดรน
     ให�บร�การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพ�่อกิจการว�ทยุคมนาคม

ชั้น 2
     ให�บร�การรับชำระเง�นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตต�างๆ
     ให�บร�การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
     แบบมีโครงข�าย
ชั้น 3
     ให�บร�การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
     แบบไม�มีโครงข�าย

ชั้น 2
     ให�บร�การด�านงานสารบรรณรับ-ส�งหนังสือภายนอก
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แผนผัง
ภายในส�านักงาน กสทช.
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