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	 การส่ือสารเปน็ปจัจัยท่ีสำาคญัยิง่อยา่งหนึง่	ในการพฒันา	สรา้งสรรคค์วาม

เจริญก้าวหน้า	 รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย	

ยิ่งในสมัยปัจจุบัน	ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ	การติดต่อ

สื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	 ย่อมมีความสำาคัญมากเป็นพิเศษ	 ทุกฝ่าย

และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ	 จึงควรจะได้ร่วมมือ

กัน	ดำาเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง	สำาคัญที่สุด

ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี	 อันทันสมัยให้ลึกและ

กว้างขวาง	แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ด	ีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุง

ใชด้ว้ยความฉลาดรเิริม่	ใหพ้อเหมาะพอสมกบัฐานะ	และสภาพบา้นเมอืงของเรา	 

เพือ่ใหก้จิการสือ่สารของชาติ	มโีอกาสได้พฒันาอย่างเต็มที	่และสามารถอำานวย

ประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ	สังคม	และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้

อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

(พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๐๐  ปี 
กรมไปรษณีย์โทรเลข และวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๖)



	 ตามมาตรา	 ๗๖	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 
ในดา้นการบรหิารคลืน่ความถี	่กจิการกระจายเสียง	กจิการโทรทัศน	์และกจิการโทรคมนาคม	แลว้แตก่รณ	ี 
ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน	 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่	 
การประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 แล้วแต่กรณี	 และแผน 
การดำาเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นป ี
ปฏิทิน	และเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น	

	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หรือ	กสทช.	 
ได้จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานของ	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	เพื่อนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	สภาผู้แทน 
ราษฎร	และวุฒิสภา	รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ	ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย	อำานาจหน้าที ่
ของ	 กสทช.	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 หรือ	 กสท.	 คณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคม	หรือ	กทค.	และสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิหรือ	สำานกังาน	กสทช.	ภารกจิสำาคัญในรอบปท่ีี	กสทช.	ไดด้ำาเนนิการซึง่มคีวามสำาคญั 
ต่อประชาชน	อาทิ	 การสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิตอล	การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่	900	MHz	และ	1800	MHz	การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 การดำาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศด้านกิจการ 
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 และความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา	 รวมถึง	 
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และสำานักงาน	กสทช.	รายงานเกี่ยวกับสภาพตลาดและ 
การแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
กระจายเสียง	อุตสาหกรรมโทรทัศน	์และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในป	ี๒๕๕๘	การบริหารงบประมาณ	 
ประจำาปี	 ๒๕๕๗	 แผนงานและแผนงบประมาณประจำาปี	 ๒๕๕๘	 โดยมีรายละเอียดการดำาเนินงาน 
ในช่วงปีที่ผ่านมา	รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 
โทรคมนาคมในปีที่ผ่านมา	ปรากฏอยู่ในหนังสือรายงานฉบับนี้แล้ว

	 กสทช.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 ๒๕๕๗	 ฉบับน้ี	 จะเป็นประโยชน์ 
ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมในช่วงปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี	 สมดังเจตนารมณ์ 
ที่กฎหมายกำาหนดไว	้รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจนำาไปใช้ได้ตามควร

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มีนาคม	๒๕๕๘

คำ�นำ�



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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	 ด้านการกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นั้น	 นอกจากจะได้ออก 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 
จำานวน	 ๒๔	 ช่อง	 และเร่ิมใช้การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 
พร้อมทั้งได้สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 
โดยการแจกคปูองดจิติอลทวี	ีใหแ้กป่ระชาชนไปแลกซือ้หรอืเปน็สว่นลดซือ้อปุกรณร์บัสญัญาณจากบรษิทั 
ที่ร่วมโครงการในระยะแรก	๔,๖๔๕,๐๐๐	ครัวเรือนใน	๒๑	จังหวัดแล้ว	ยังได้กำาหนดแผนการดำาเนินการ 
ที่สำาคัญ	 เช่น	 กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	 เพื่อบริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลครอบคลุมทั้งประเทศ	 เพื่อขยายพื้นที่การรับชมให้ประชาชน 
สามารถรับสัญญาณจากระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน	พร้อมทั้งจะเร่งรัดแจกคูปอง 
ดิจิตอลทีวีให้ประชาชนครบ	๑๔๑	ล้านครัวเรือนต่อไป

	 สว่นในดา้นการกำากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมนัน้	ภายหลงัจากโครงการ	3G	ไดด้ำาเนินการ 
ในปี	๒๕๕๕	กสทช.	ได้นำาเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่งรัฐบาลไปแล้ว	๒	งวด	รวม	๓๓,๔๔๔.๕๓	ล้านบาท	 
(คดิเปน็รอ้ยละ	๗๕	ของเงนิประมลู)	สว่นท่ีเหลอืจะนำาสง่รฐัในป	ี๒๕๕๘	นี	้ซึง่จากการดำาเนนิโครงการ	3G	น้ี	 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (International	 Telecommunication	 Union)	 หรือ	 ITU	 ได้ 
จัดทำารายงาน	Measuring	 Information	 Society	 ประจำาปี	 ๒๐๑๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๗)	 พบว่าการใช้	 3G	 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเป็นอันดับ	 ๑	 ของโลก	 
ขยับขึ้นจากอันดับที่	๑๐๕	ในปี	๒๕๕๕	เป็นอันดับที่	๗๑	ในปี	๒๕๕๖	ดังนั้น	กสทช.	จึงได้กำาหนดแผน 
การดำาเนนิงานทีส่ำาคญัในปถีดัไป	คอื	การประมลูคลืน่ความถี	่1800	MHz	และ	900	MHz	เพือ่นำาประเทศไทย 
เข้าสู่การพัฒนาระบบ	4G	รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น	และยังเป็น 
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับและสนับสนุนนโยบาย	 Digital	 Economy	 ของรัฐบาล	 รวมทั้งเร่งบูรณาการ 
โครงข่ายทางสาย	(Cable	/	Fiber	Optic)	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสบความสำาเร็จโดยเร็ว

	 ผมในนามของ	กสทช.	ขอขอบคณุฝ่ายบรหิาร	และพนกังาน/ลูกจา้ง	สำานักงาน	กสทช.	ทีไ่ดป้ฏบิตังิาน 
อย่างเข้มแข็งตลอดท้ังปี	 ๒๕๕๗	 และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือ	 สนับสนุน 
การทำางานของ	 กสทช.	 ด้วยดีเสมอมา	 ผมมีความมั่นใจว่า	 ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจและ 
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำาหนดอย่างเต็มกำาลัง 
ความสามารถ	 จะทำาให้กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย 
มีความเจริญก้าวหน้าดำารงอยู่อย่างยั่งยืน	มั่นคงสืบไป

 
 

พลอากาศเอก
(ธเรศ	ปุณศรี)

	ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ส�ร
ประธ�น กสทช.
	 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน	์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิ(กสทช.)	ไดป้ฏบิตั ิ
หน้าทีค่รบรอบ	๓	ป	ีเมือ่วนัที	่๗	ตลุาคม	๒๕๕๗	ทีผ่า่นมา	ซึง่ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว	กสทช.	และเจา้หนา้ทีข่อง 
สำานักงาน	กสทช.	ได้มุง่มัน่ทีจ่ะวางรากฐานของการจดัสรรคลืน่ความถ่ีวทิยแุละการกำากบัดแูลการประกอบ 
กิจการสื่อสารของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ	และให้การใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็น 
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ประเทศชาติและประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบป	ี ๒๕๕๗	 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการกำาหนดทิศทางการกำากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการท่ีต้องดำาเนินการ 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำาหนด	และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในทุกๆ	ด้าน

	 ด้านการบริหารจัดการองค์กร	กสทช.	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสำานักงาน	กสทช.	ให้เป็นองค์กร 
กำากับดูแลชั้นเลิศของภูมิภาค	 โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	 
งบประมาณ	 การเงิน	 ทรัพย์สินและการพัสดุ	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล	 คุ้มค่างบประมาณ	 
และโปรง่ใส	ตรวจสอบได	้รวมทัง้พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหส้ามารถรองรบัภารกจิโดยรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยี 
สมยัใหม	่เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร	และสรา้งมาตรฐานของการกำากับดแูลทีด่ี 
ของประเทศ	ส่วนแผนงานในปีถัดไปในด้านการพัฒนาองค์กรนั้น	กสทช.	จะมุ่งเน้นการเตรียมการรองรับ 
และสนบัสนุนนโยบาย	Digital	Economy	ของรฐับาล	เพือ่ใหก้ารบรหิารคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบ 
กิจการฯ	 มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	 
การศึกษา	วัฒนธรรม	ความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ	รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและ 
ความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี	 ๒๕๕๘	 นี้ด้วย	 
โดยจะบูรณาการโครงสร้างสำานักงาน	 กสทช.	 งบประมาณและบุคลากร	 รวมท้ังปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ที่อยู่ระหว่าง 
การแก้ไขปรับปรุง	เพื่อให้การดำาเนินงานของ	กสทช.	และสำานักงาน	กสทช.	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ด้านการบริหารคลื่นความถี่ที่สำาคัญ	 นอกจากจะได้จัดทำาแผนความถ่ีวิทยุสำาหรับกิจการโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและจัดทำาแผนการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนท่ีแล้ว	 ยังได้จัดทำา 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 
รวมทั้งได้มีการจัดการประสานงานความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการรบกวนความถี่ในกิจการต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นตามบริเวณชายแดนด้วย
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗6 7

	 ๓.	การคุ้มครองผู้บริโภค
	 	 กสทช.	ยังคงดำาเนินการแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเน่ือง	ไม่ว่าจะเป็นข้อร้องเรียน 
ดา้นการโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายอาหารและยา	หรอืเป็นขอ้รอ้งเรยีนดา้นเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม	มคีวามรนุแรง	 
และขัดกับศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	ทั้งนี้	กสทช.	ได้สร้างกระบวนการร้องเรียน 
ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 สร้างกระบวนการกำากับดูแลเนื้อหาท่ีเหมาะสม	 ตลอดจนมีการตัดสิน 
ข้อร้องเรียนต่างๆ	อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

	 ๔.	การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
	 	 เพ่ือสร้างกติกาท่ีถูกต้องและรักษาสิทธิของประชาชนในเร่ืองการรับบริการโทรทัศน์	กสทช.	ได้ดำาเนิน 
การตามประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน ์
ที่เป็นการทั่วไป	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ซึ่งจะทำาให้ประชาชนสามารถชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้โดยไม่ต้อง 
เสยีคา่ใชจ้า่ย	โดยทา้ยทีส่ดุ	ศาลปกครองสงูสุดไดม้กีารยนืยนัวา่กฎกตกิาดงักลา่วมคีวามถกูตอ้ง	เปน็สากล	 
ตลอดจนเป็นการรักษาสิทธิของประชาชน

	 	 ป	ี๒๕๕๗	นบัไดว้า่เปน็หว้งเวลาทีม่คีวามเปลีย่นแปลง	และสรา้งความท้าทายในการดำาเนนิงานให้แก่	 
กสทช.	 เป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 การดำาเนินงานต้องใช้ความประนีประนอมและความรอบคอบเพื่อให้การ 
กำากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นไปอย่างราบรื่น	ในปีต่อๆ	ไปนั้น	ความท้าทายสำาคัญ 
น่าจะมี	๒	ประเด็นหลัก	คือ	ทำาอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาวิทยุและโทรทัศน์เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือที่จะถูก 
นำาไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง	 และทำาอย่างไรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจึงจะมีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
ที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม	

	 	 กระผมจงึใครข่อขอบคณุฝา่ยบรหิาร	พนกังาน	และลกูจา้งของสำานกังาน	กสทช.	ทีช่ว่ยกันปฏบัิตงิาน 
อย่างเต็มที่ในช่วงปี	 ๒๕๕๗	 ที่ผ่านมา	 รวมทั้งขอขอบคุณภาคส่วนอื่นๆ	 ที่เข้ามามีส่วนร่วมผลักดัน 
การดำาเนินงานของ	กสทช.	ให้ลุล่วงไปด้วยด	ีเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ 
โทรคมนาคมให้มีความก้าวหน้า	เป็นธรรม	และเกิดประโยชน์แก่สาธารณะโดยรวม

พันเอก

(นที	ศุกลรัตน์)
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ส�ร
รองประธ�น กสทช.
และประธ�น กสท.
	 การปฏบิตัหินา้ทีข่อง	กสทช.	ในภารกจิกระจายเสยีงและโทรทศัน	์ในหว้งปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีผ่า่นมานัน้	 
ยังคงเป็นการดำาเนินการที่ต่อเนื่องจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 โดยเฉพาะในเรื่องการดำาเนินการออกใบอนุญาต 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	และ 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภค	แม้จะมีความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	ซึ่งกระทบ 
ตอ่การดำาเนนิงานกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์แตก่ารปฏบิตัหินา้ทีข่อง	กสทช.	ในสภาวการณ์ 
ดังกล่าวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยด	ีโดยมีความคืบหน้าการปฏิบัติงานที่สำาคัญดังต่อไปนี้

	 ๑.	การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
	 	 ภายใตก้ฎกตกิาทีเ่พิม่เตมิตามประกาศของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ	(คสช.)	กสทช.	จงึเริม่ตน้ 
กระบวนการทบทวนการอนุญาตให้ออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุใหม่ทั้งหมด	 โดยมีการดำาเนินการเป็น 
ขั้นตอนและทยอยอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ซ่ึงประกอบไปด้วยฟรีทีวีเดิม	 ๖	 ช่อง	 ทีวีดิจิตอล	 ๒๔	 ช่อง	 
โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี	จำานวน	๕๐๐	-	๖๐๐	ช่อง	กลับมาออกอากาศได้ครบภายในระยะเวลา 
ไม่นาน	 ส่วนการแก้ไขปัญหาของการประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น	 
กสทช.	 ได้ดำาเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกต้อง 
จำานวน	 ๕,๐๐๐	 -	 ๖,๐๐๐	 สถานีทั่วประเทศ	 โดยจะต้องมีการตรวจสอบการอนุญาต	 มี	 ใช้	 ตั้ง	 
สถานีวิทยุคมนาคม	 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 ซึ่งมีจำานวนสถานีที่ผ่าน 
มาตรฐานทางเทคนิคและดำาเนินการสอดคล้องกับประกาศ	คสช.	แล้วจำานวนกว่าร้อยละ	๙๐

	 ๒.	การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
	 	 กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี	 ๒๕๕๗	ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างราบรื่น	 
โดยได้ดำาเนินการออกใบอนุญาตจำานวน	๒๔	ใบให้แก่ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน ์
ในระบบดิจิตอล	ประเภทบริการทางธุรกิจ	 ในเดือนเมษายน	๒๕๕๗	และได้เริ่มกระบวนการทดลองและ 
ออกอากาศจริงในเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗	นอกจากนี้	กสทช.	ได้มีแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการ 
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึงในรูปแบบการแจกจ่ายคูปองส่วนลดมูลค่า	 ๖๙๐	 บาท	 ให้กับ 
ประชาชนทุกครัวเรือน	 โดยประชาชนสามารถนำาคูปองดังกล่าวไปแลกกล่องแปลงสัญญาณ	 
(Set-Top	Box:	STB)	เพื่อให้เครื่องรับโทรทัศน์แอนะล็อกเดิมสามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้	
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ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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		 สำาหรับป	ี๒๕๕๘	กทค.	จะเรง่ดำาเนนิการเพือ่ให้แผนงานทีส่ำาคญัประสบผลสำาเรจ็	ไดแ้ก	่จะดำาเนนิการ 
ประมูลคลื่นความถี	่1800	MHz	และ	900	MHz เพื่อพัฒนาบริการ	3G	ไปสู่การให้บริการ	4G และเป็นการ 
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่ำาคัญของประเทศ	สนบัสนนุนโยบาย	Digital	Economy	ใหป้ระชาชนผู้ใชบ้รกิาร	 
สามารถเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโมบายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น	สามารถต่อยอดประโยชน์อื่น	 
เช่น	 ระบบการศึกษา	 โดยส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้	 
ซ่ึงจะช่วยทำาให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	 รวมทั้งจะเร่งบูรณาการ 
โครงข่ายทางสายร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถขยายโครงข่ายได้โดยมิล่าช้า	 การนำาเลขหมาย 
สวยออกมาประมลูเพ่ือนำาเงนิส่งรัฐเปน็รายไดแ้ผ่นดนิ 	ตลอดจนการรณรงคใ์ห้ประชาชนลงทะเบยีนยนืยนั 
ความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน	 การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนในการใช้งาน 
อนิเทอรเ์นต็แบบ	WiFi ดงักลา่ว	และการดำาเนนิการเรือ่งการคุม้ครองผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่แกไ้ขปญัหา 
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ	 และป้องกันผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 
และการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในการแจ้งเตือนภัย	เป็นต้น

	 ผมในนามของ	 กทค.	 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจการ 
โทรคมนาคมของประเทศให้เจริญกา้วหนา้จนประสบผลสำาเร็จดงักล่าว	และขอยนืยันวา่	กทค.	จะมุง่มัน่และ 
ตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย	์สจุรติ	เพือ่พฒันาและกำากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม	ใหส้ามารถกระจาย 
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไปทุกพื้นที่ของประเทศ	 ให้ประชาชนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ 
องค์ความรู้ต่างๆ		อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศ	รวมทั้ง 
มุง่พฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยคำานึงถงึการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ 
โทรคมนาคม	 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม	
ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศต่อไปในอนาคต

พันเอก

(เศรษฐพงค	์มะลิสุวรรณ)
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม	

ส�ร
รองประธ�น กสทช.
และประธ�น กทค.
	 ในปี	๒๕๕๗	ที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)	ได้ติดตามกำากับดูแลการประกอบ 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล	ย่านความถี	่2.1	GHz	หรือ	3G	เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต 
ประกอบกิจการ	จนมีความสำาเร็จ	คือภายหลังจากการที่ประเทศไทยมีการให้บริการ	3G	บนคลื่นความถี่	 
2.1	GHz	ทำาให้ประเทศไทยมีอัตราการใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ	3G	อย่างกว้างขวางส่งผล 
ให้มีการใช้โมบายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจรายงานประจำาปีดัชนีชี้วัด
สังคมสารสนเทศปี	 ๒๕๕๗	 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	หรือ	 ITU	 ที่ระบุว่าประเทศไทยม ี
อัตราการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงติดอันดับ	 ๑	 ใน	 ๑๐	 ของโลก	 ทำาให้ประเทศไทยมีอัตรา
การเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ	 ๑	 ของโลก	 โดยเลื่อนข้ึนมา	 ๓๔	 อันดับ	 จากเดิม 
ประเทศไทยอยู่ลำาดับที่	 ๑๐๕	 ในปี	 ๒๕๕๕	 เลื่อนขึ้นเป็นลำาดับที่	 ๗๑	 ซึ่งยกระดับการพัฒนาการระบบ	
ICT	 ของประเทศไทย	 โดยดัชนี	 IDI	 (ICT	 Development	 Index)	 ของประเทศไทยได้เลื่อนข้ึนมาอยู่ 
ลำาดับที่	 ๘๑	 ในป	ี๒๕๕๖	จาก	๑๖๖	ประเทศทั่วโลก	 สูงขึ้นจากเดิม	๑๐	อันดับ	 และอยู่ในอันดับต้นๆ	
ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก	 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสื่อสารของไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 ปีนี้	 กทค.	 ยังได้มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 อาทิ	 
ได้เตรียมการประมูลคลื่นความถี่	 1800	MHz	 และ	 900	MHz	 เพื่อการพัฒนาระบบ	 4G	 รองรับความ
ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชน	และได้ดำาเนินการต่อยอดการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ในปีที่ผ่านมา	 โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ	 รักษาเบอร์	 รักษาเงิน	 โดยให้ประชาชนลงทะเบียน
ยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน	ผ่านแอพพลิเคช่ัน	 “๒	 แชะ”	 ซ่ึงการลง
ทะเบียนยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย	 จะช่วยให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการขอรับเงินคืน
ภายหลังจากการยกเลิกการใช้บริการ	 ช่วยลดปัญหามิจฉาชีพนำาซิมการ์ดไปใช้ในการก่ออาชญากรรม	
รวมถึงได้แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค	 เช่น	 ได้แก้ไขปัญหา	 SMS	 กวนใจ	 หรือ	 SMS	 ที่ไม่ได้ตั้งใจสมัคร 
ให้ผู้ใช้บริการ	ทำาให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการยกเลิก	โดยสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวเพียงกด	*๑๓๗	 
โทรฟรีทุกเครือข่าย	อีกทั้งได้แก้ไขปัญหาเน็ตรั่ว	กทค.	ได้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงสิทธิของตนในการ 
ปิดบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ	(International	Data	Roaming)	โดยกด	*๑๐๖#	แล้วโทรออก 
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย	และได้แกไ้ขปญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิารทีถู่กเรยีกเกบ็คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ 
เป็นจำานวนมากจากการซื้อไอเทมในเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน	เป็นภารกิจสำาคัญที่	กทค.	ได้ดำาเนินการ	เป็นต้น



	 การบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 	๒๕๗
	 และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	
 	 •	 การบริหารจัดการกองทุน	 ๒๕๘  
 	 •	 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ๒๗๐	
 	 •	 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๘ ๒๗๔
	 	 •	 กลไกสนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุน	 ๒๗๕	

ส่วนที่	๕		 รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง		 ๒๗๖	
	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ในปี	๒๕๕๗
	 สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 ๒๗๘	
	 และกิจการโทรคมนาคม
	 	 •	 สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ๒๗๘	
	 	 •	 สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม	 ๒๙๐	
  •	 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำาอันมีลักษณะเป็นการครอบงำาในกิจการกระจายเสียง		 ๒๙๙	
		 				 กิจการโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม
	 	 •		รายงานคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าบริการกิจการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ	 ๒๙๙	

	 แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง	อุตสาหกรรมโทรทัศน	์และอุตสาหกรรม	 ๓๑๖	
	 โทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๘
  •		แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์	ปี	๒๕๕๘	 ๓๑๖
  •		แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๘	 ๓๑๖

ส่วนที่	๖	 การบริหารงบประมาณ	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๓๑๘
	 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ	สำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๓๒๐	
	 รายงานงบการเงิน	สำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๓๒๒	
	 รายงานการตรวจสอบภายใน	สำานักงาน	กสทช.	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 ๓๕๔	

ส่วนที่	๗	 แผนงาน/โครงการ	แผนงบประมาณ	รายจ่ายประจำาปี	๒๕๕๘	 ๓๕๖  
	 แผนงาน	โครงการ	และแผนงบประมาณรายจ่ายสำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๘	 ๓๕๘	

ส่วนที่	๘	 ปัญหา	อุปสรรค	ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		 ๓๖๘ 
 และกิจการโทรคมนาคม	ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน
 ปัญหา	อุปสรรค	ในการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		 ๓๗๐
	 และกิจการโทรคมนาคม	 	

ภาคผนวก
ภาคผนวก	ก.		 ประกาศ	ระเบียบ	คำาสั่ง	ปี	๒๕๕๗		 ๓๗๔
ภาคผนวก	ข.		 กิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกิจการกระจายเสียง		 ๓๘๑
	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๗
ภาคผนวก	ค.		 ประมวลภาพกิจกรรมที่สำาคัญ	ปี	๒๕๕๗	 ๓๘๗
ภาคผนวก	ง.		 ที่อยู	่สำานักงาน	กสทช.	ส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	 ๔๐๖

คำานำา	 	 	 	 ๓
สารประธาน	กสทช.	 ๔
สารรองประธาน	กสทช.	และ	ประธาน	กสท.	 ๖
สารรองประธาน	กสทช.	และ	ประธาน	กทค.	 ๘
ประวัต	ิกสทช.		 	 ๒๐

ส่วนที่	๑	 กสทช.	และสำานักงาน	กสทช.	 ๔๔	 		
	 กสทช.		 ๔๖
	 กสท.		 ๕๐
	 กทค.		 ๕๒
	 สำานักงาน	กสทช.	และผู้บริหารสำานักงาน	กสทช.		 ๕๔
	 โครงสร้างสำานักงาน	กสทช.	และอัตรากำาลัง	 ๕๘

ส่วนที่	๒	 ภารกิจและโครงการที่สำาคัญในรอบปี	๒๕๕๗	 ๖๒ 
	 การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล	และการสนับสนุนประชาชน	 ๖๔
	 ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	
	 ผลสำาเร็จจากการประมูล	3G	 ๗๖
	 การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่	1800	MHz	และ	900	MHz	เพื่อนำาประเทศเข้าสู	่ ๗๘
	 การพัฒนาระบบ	4G	LTE	รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชน
	 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 ๘๓
	 และกิจการโทรคมนาคม	
	 การดำาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ	ด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน	์ ๙๙
	 และกิจการโทรคมนาคม
	 ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา		 ๑๐๕

ส่วนที่	๓	 ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของกสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๑๑๒
	 ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ	กสทช.		 ๑๑๔
	 ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ	กสท.	 ๑๒๘
	 ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ	กทค.	 ๒๐๗

ส่วนที่	๔	 ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของสำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๒๓๘ 
	 การบริหารงานสำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ๒๔๐	
	 การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง		 ๒๔๖	
	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
	 การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		 ๒๔๙	
	 และกิจการโทรคมนาคม
	 	 •	 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา	 ๒๔๙
	 	 	 ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 	
	 	 •	 การดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม ๒๕๓	

ส�รบัญ



ตารางที่	๒๐	 การดำาเนินการออกเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(Sticker	Label)	 ๑๔๔

ตารางที่	๒๑	 การพิจารณาความจำาเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี	่ ๑๔๖

ตารางที่	๒๒	 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน	เรียนรู้	ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	 ๑๕๐

	 และการออกอากาศ	

ตารางที่	๒๓	 การจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณ	 ๑๕๐

	 โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

ตารางที่	๒๔	 การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรี	 ๑๕๓

	 อย่างเป็นธรรม	

ตารางที่	๒๕	 การดำาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม	 ๑๕๕

	 การกำากับดูแลกันเอง	ปี	๒๕๕๗ 

ตารางที่	๒๖	 กิจกรรมการจัดทำาแนวทางปฏิบัติและกลไกสนับสนุนการกำากับดูแลกันเองของสื่อ	 ๑๕๗

ตารางที่	๒๗	 จำานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับลงทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐาน	 ๑๕๘

	 เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำาหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตารางที่	๒๘	 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	(ผู้ชมผู้ฟัง)	ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ๑๖๐

ตารางที่	๒๙	 การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตประกอบ	 ๑๖๕

	 กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์สำาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่

ตารางที่	๓๐	 การสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียง	 ๑๖๖

	 และกิจการโทรทัศน์	

ตารางที่	๓๑	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำากับดูแล	 ๑๖๗

	 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์สำาหรับผู้ประกอบกิจการหน่วยงานของรัฐ	

	 และประชาชนทั่วไป	

ตารางที่	๓๒	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 ๑๗๐

ตารางที่	๓๓	 การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง	 ๑๗๙

	 และกิจการโทรทัศน์	

ตารางที่	๓๔	 การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง	 ๑๘๐

	 และกิจการโทรทัศน	์ระยะที่	๒	

ตารางที่	๓๕	 การส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นด้านการประกอบกิจการ		 ๑๘๑

	 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ระยะที่	๑	

ตารางที่	๓๖	 การจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ	 ๑๘๒

ตารางที่	๓๗	 กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการ		 ๑๘๓

	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	

ตารางที่	๓๘	 จำานวนผู้เข้าทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์		 ๑๘๔

	 ประจำาปี	๒๕๕๗

ตารางที่	๓๙	 การหารือกับผู้ประกอบกิจการเพื่อประกอบการจัดทำาแผนการเริ่มรับส่ง	 ๑๘๖

	 สัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	

ตารางที	่๑	 อัตรากำาลังของสำานักงาน	กสทช.	ปี	๒๕๕๗	 ๖๐

ตารางที	่๒	 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชน	 ๖๗

	 ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

ตารางที	่๓	 รายละเอียดการจัดส่งคูปองดิจิตอลทีวี	ระยะที่	๑	 ๗๐

ตารางที	่๔	 การชำาระค่าประมูลคลื่นความถี่	ในปี	๒๕๕๗	 ๗๗

ตารางที	่๕	 การตรวจสอบการลดราคาค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต	3G	ในปี	๒๕๕๗	 ๗๗

ตารางที	่๖	 รายละเอียดคลื่นความถี่ย่าน	900	MHz	และคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz		 ๗๘

	 ภายใต้การอนุญาตหรือสัมปทานเดิม	

ตารางที	่๗	 การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง		 ๘๔

	 และโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	

ตารางที	่๘	 การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพ	 ๘๕

	 ในการสื่อสารของประชาชน	ภายใต้กิจกรรม	NBTC	Public	Forum	

ตารางที	่๙	 การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินด้วยแอพพลิเคชั่น	“๒	แชะ”	 ๙๓

ตารางที	่๑๐	 การหารือกับผู้ประกอบกิจการเพื่อประกอบการจัดทำาแผนการเริ่มรับส่ง	 ๑๑๖

	 สัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	

ตารางที	่๑๑	 แสดงรายละเอียดการประสานงานความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย	 ๑๑๙

	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	

ตารางที	่๑๒	 สรุปผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์	เพื่อให้บริการ	 ๑๓๙

	 โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	

ตารางที	่๑๓	 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ๑๔๐

	 สำาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่

ตารางที	่๑๔	 การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 ๑๔๑

ตารางที	่๑๕	 การออกใบอนุญาตให้ผลิต	นำาเข้า	จำาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำาหน่ายหรือรับติดตั้ง		 ๑๔๒

	 เครื่องรับ	เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์	

ตารางที	่๑๖	 การออกใบอนุญาตให้	ทำา	นำาเข้า	นำาออก	ใช้	ตั้ง	ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม	 ๑๔๒

	 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	

ตารางที	่๑๗	 การตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์	 ๑๔๓

	 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำาหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี ่

ตารางที	่๑๘	 การตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์	 ๑๔๓

	 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

	 ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	สำาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่

ตารางที	่๑๙	 การตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ	 ๑๔๓

	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	

ส�รบัญ
ต�ร�ง



ส�รบัญ (ต่อ)
ต�ร�ง

ตารางที่	๖๓	 สถิติการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง	 ๒๔๘

	 ที่กระทำาผิดกฎหมาย	ปี	๒๕๕๗

ตารางที่	๖๔	 สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่เป็น	 ๒๔๙

	 การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

ตารางที่	๖๕	 สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านผังรายการและเนื้อหารายการ	 ๒๕๑

ตารางที่	๖๖	 การดำาเนินการเกีย่วกับการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	แก่ประชาชน	 ๒๕๒

	 ผ่านศูนย์	CALL	CENTER	1200	ป	ี๒๕๕๗	

ตารางที	่๖๗	 สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนป	ี๒๕๕๗	แบ่งตามประเภทบริการ	 ๒๕๓

ตารางที่	๖๘	 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ปี	๒๕๕๗	แบ่งตามประเภทเรื่องร้องเรียน	 ๒๕๔

ตารางที่	๖๙	 เรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ๒๕๕

ตารางที่	๗๐	 ประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนและคู่กรณีได้แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการ		 ๒๕๖

	 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	

ตารางที่	๗๑	 รายนามคณะกรรมการบริหารกองทุน	กทปส.	 ๒๕๘

ตารางที่	๗๒	 แสดงสถานะการเงินของกองทุน		กทปส.	เปรียบเทียบปี	๒๕๕๗	และปี	๒๕๕๖	 ๒๖๒

ตารางที่	๗๓	 แสดงผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเปรียบเทียบป	ี๒๕๕๗	และปี	๒๕๕๖	 ๒๖๓

ตารางที่	๗๔	 การเบิกจ่ายเงินกองทุน	กทปส.	เปรียบเทียบกับแผน											 ๒๖๔

ตารางที่	๗๕	 สรุปการเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานกองทุน	กทปส.	ปี	๒๕๕๗	 ๒๗๐

ตารางที่	๗๖	 ความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน	กทปส.	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๙	 ๒๗๒

ตารางที่	๗๗	 มูลค่าการโฆษณาตามสื่อประเภทต่างๆ	 ๒๘๖

ตารางที่	๗๘	 จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗	 ๒๙๑

ตารางที่	๗๙	 ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ	 ๓๐๑

ตารางที่	๘๐	 คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด	 ๓๐๒

ตารางที่	๘๑	 ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที	่ ๓๐๒

ตารางที่	๘๒	 คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที	่ ๓๐๓

	 ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด 

ตารางที่	๘๓	 การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง	แบบ	Mobile	to	PSTN		 ๓๐๔

	 บนเครือข่าย	3G	2.1	GHz	

ตารางที่	๘๔	 การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง	แบบ	Mobile	to	Mobile		 ๓๐๕

	 บนเครือข่าย	2G/3G	(Auto	Network	Mode)	

ตารางที่	๘๕	 การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล	บนเครือข่าย	2G/3G		 ๓๐๖

	 (Auto	Network	Mode)	

ตารางที่	๘๖	 อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี	่2.1	GHz	 ๓๑๔

ตารางที่	๘๗	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	๒๕๕๗	 ๓๒๐

ตารางที่	๘๘	 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาป	ี๒๕๕๖		กับปี	๒๕๕๗	 ๓๒๑

ตารางที่	๘๙	 แผนงบประมาณรายจ่าย	ประจำาป	ี๒๕๕๘	 ๓๕๘

ตารางที	่๔๐	 แผนการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน	ในระบบดิจิตอล	 ๑๘๘	

ตารางที	่๔๑	 การตรวจสอบและตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	 ๑๙๐

	 ในระบบดิจิตอล	เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

	 อย่างทั่วถึง	

ตารางที	่๔๒	 การออกตรวจสอบและตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์	 ๑๙๐

	 ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	เพื่อตรวจสอบ	ประเมิน	และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค	

ตารางที	่๔๓	 การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชน	 ๑๙๒

	 ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

ตารางที	่๔๔	 การจัดนิทรรศการดิจิตอลทีวี	Road	Show	 ๒๐๒

ตารางที	่๔๕	 การเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ให้บริการ	 ๒๐๔

	 ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	

ตารางที	่๔๖	 อัตราการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 ๒๐๘

ตารางที	่๔๗	 การกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม	และกิจการวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗	 ๒๑๐

ตารางที	่๔๘	 การกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม	สำาหรับโครงข่าย	โทรศัพท์เคลื่อนที	่ ๒๑๑

	 ป	ี๒๕๕๗	

ตารางที	่๔๙	 สถิติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาต	 ๒๑๒

	 การให้บริการอินเทอร์เน็ตปี	๒๕๕๗	

ตารางที	่๕๐	 การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อใช้สำาหรับกิจการวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗		 ๒๑๔

ตารางที	่๕๑	 สถิติการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗	 ๒๑๕

ตารางที	่๕๒	 สถิติการออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗		 ๒๑๕

ตารางที	่๕๓	 การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๗	 ๒๑๗

ตารางที	่๕๔	 สรุประยะทางการขยายโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๐

ตารางที	่๕๕	 ข้อเสนอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๓

ตารางที	่๕๖	 ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับความเห็นชอบ	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๓

ตารางที	่๕๗	 ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๔

ตารางที	่๕๘	 สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๕

ตารางที	่๕๙	 เป้าหมายของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง	 ๒๒๖

	 และบริการเพื่อสังคม	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	

ตารางที	่๖๐	 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 ๒๓๓

ตารางที	่๖๑	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครอง	 ๒๓๔

	 ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม	

ตารางที	่๖๒	 การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		 ๒๔๖

	 และกิจการโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๗	



แผนภูมิที	่๒๘	 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิมและช่องดิจิตอลใหม่	 ๒๘๑

แผนภูมิที	่๒๙	 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิม	ช่องดิจิตอลใหม	่และช่องเคเบิลทีวี	และทีวีดาวเทียม	 ๒๘๑

	 แยกตามเขตที่อยู่อาศัย	(กรุงเทพฯ	และปริมณฑล)

แผนภูมิที	่๓๐	 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิม	ช่องดิจิตอลใหม่และช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม	 ๒๘๑

	 แยกตามเขตที่อยู่อาศัย	(ต่างจังหวัด)

แผนภูมิที	่๓๑	 ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ตามช่วงเวลาวันจันทร	์-	ศุกร์		 ๒๘๒

	 และวันเสาร์	-	อาทิตย์	

แผนภูมิที	่๓๒	 ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์แยกตามเขตที่อยู่อาศัย	 ๒๘๓

แผนภูมิที	่๓๓	 มูลค่าการโฆษณาตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	ปี	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	 ๒๘๗

แผนภูมิที	่๓๔	 นาทีการโฆษณาตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดิน	ปี	๒๕๕๗	 ๒๘๗

แผนภูมิที	่๓๕	 มูลค่าการโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมปี		๒๕๕๔	-	๒๕๕๗	 ๒๘๗

แผนภูมิที	่๓๖	 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ	FM	คลื่นหลัก	 ๒๘๘

	 ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ปี	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	

แผนภูมิที	่๓๗	 จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที	่ณ	สิ้นปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗	 ๒๙๐

แผนภูมิที	่๓๘	 สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่จำาแนกตามพื้นที่ให้บริการ	 ๒๙๒

	 ต่อจำานวนประชากร	๑๐๐	คน	ปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗ 

แผนภูมิที	่๓๙	 สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่จำาแนกตามพื้นที่ให้บริการ	 ๒๙๒

	 ต่อจำานวนครัวเรือน	ปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗ 

แผนภูมิที	่๔๐	 สถิติและแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ของประเทศไทย	 ๒๙๓

	 จำาแนกตามผู้ให้บริการ	ป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕๗ 

แผนภูมิที	่๔๑	 ค่า	HHI	ตลาดโทรศัพท์ประจำาที่	(Herf	indahl	-	Hirsch	man	Index:	HHI)	 ๒๙๓

แผนภูมิที	่๔๒	 จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที	่ปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗	 ๒๙๔

แผนภูมิที	่๔๓	 สัดส่วนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ	Pre-paid	และ	Post-paid	 ๒๙๕

แผนภูมิที	่๔๔	 ส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทุกประเภทป	ี๒๕๕๗	 ๒๙๕

แผนภูมิที	่๔๕	 สัดส่วนมูลค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตป	ี๒๕๕๓	-	๒๕๕๗		 ๒๙๖

แผนภูมิที	่๔๖	 จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ในช่วงปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗	 ๒๙๗	

แผนภูมิที	่๔๗	 สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำานวนประชากร	 ๒๙๗

	 และต่อครัวเรือนปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๗	

แผนภูมิที	่๔๘	 ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๗	 ๒๙๘

แผนภูมิที	่๔๙	 ค่า	HHI	ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 ๒๙๘

แผนภูมิที	่๕๐	 ความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูล	ปี	๒๕๕๗	(ขนาดข้อมูล	5	Mbps	3	Session)	  ๓๐๘

แผนภูมิที่	๑	 อัตรากำาลังของสำานักงาน	กสทช.	ปี	๒๕๕๗	 ๖๐

แผนภูมิที่	๒	 จำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทุกย่านความถี่	รายไตรมาส	 ๗๖

แผนภูมิที่	๓	 การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 ๑๔๑

แผนภูมิที่	๔	 การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	 ๑๖๒

แผนภูมิที่	๕	 สัดส่วนการดำาเนินคดีปกครองตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๕	-	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 ๑๖๒

แผนภูมิที่	๖	 ความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์ ๒๐๕

	 ป	ี๒๕๕๗	

แผนภูมิที่	๗	 จำานวนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสะสม	ป	ี๒๕๔๘	-	๒๕๕๗	 ๒๑๒

แผนภูมิที่	๘	 การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ประจำาที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่สะสม	ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๗	 ๒๑๘

แผนภูมิที่	๙	 จำานวนผู้ใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย	ปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗	 ๒๑๘

แผนภูมิที่	๑๐	 ระยะทางการขยายโครงข่าย	ในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย	ปี	๒๕๕๗		 ๒๒๐

แผนภูมิที่	๑๑	 การขยายโครงข่ายจำาแนกตามรายภาคป	ี๒๕๕๗	 ๒๒๐

แผนภูมิที่	๑๒	 การขยายโครงข่าย	OFC	จำาแนกตามรายภาค	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๑

แผนภูมิที่	๑๓	 การขยายโครงข่าย	COP	จำาแนกตามรายภาค	ปี	๒๕๕๗		 ๒๒๑

แผนภูมิที่	๑๔	 การขยายโครงข่าย	COAX	จำาแนกตามรายภาค	ปี	๒๕๕๗	 ๒๒๑	

แผนภูมิที่	๑๕	 การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์		 ๒๔๖

	 และกิจการโทรคมนาคม	

แผนภูมิที่	๑๖	 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบการครอบครองความถ่ีวิทยุ	ปี	๒๕๕๗	 ๒๔๗

แผนภูมิที่	๑๗	 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คล่ืนวิทยุ	ปี	๒๕๕๗	 ๒๔๗

แผนภูมิที่	๑๘	 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคล่ืนวิทยุ	ปี	๒๕๕๗	 ๒๔๗

แผนภูมิที่	๑๙	 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบความถ่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาต	ปี	๒๕๕๗	 ๒๔๗

แผนภูมิที่	๒๐	 สถิติการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีกระทำาผิด	 ๒๔๘

	 กฎหมาย	ปี	๒๕๕๗

แผนภูมิที่	๒๑	 สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา	 ๒๕๐

	 ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

แผนภูมิที่	๒๒	 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านผังรายการและเนื้อหารายการ	 ๒๕๑

แผนภูมิที่	๒๓	 สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปี	๒๕๕๗		 ๒๕๓

แผนภูมิที่	๒๔	 สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปี	๒๕๕๗	แบ่งตามประเภทบริการ	 ๒๕๔

แผนภูมิที่	๒๕	 สถานะการเงินของกองทุน	กทปส.	เปรียบเทียบป	ี๒๕๕๗	และปี	๒๕๕๖	 ๒๖๓

แผนภูมิที่	๒๖	 สัดส่วนการเข้าถึงครัวเรือนไทยของช่องทางการรับชม	ปี	๒๕๕๗	 ๒๗๙

แผนภูมิที่	๒๗	 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินและช่องรายการเคเบิลทีวี	 ๒๘๐

	 และทีวีดาวเทียม		ปี	๒๕๕๗	

ส�รบัญ
แผนภูมิ



แผนภูมิที่	๕๑	 ความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูลในกรุงเทพมหานคร	 ๓๐๙

แผนภูมิที่	๕๒	 อัตราค่าบริการของบริการต่างๆ	ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ป	ี๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	 ๓๑๑

แผนภูมิที่	๕๓	 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ย	 ๓๑๒

แผนภูมิที่	๕๔	 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในแต่ละทวีป/ภูมิภาคโดยเฉลี่ย	 ๓๑๓	

แผนภูมิที่	๕๕	 อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉลี่ย	 ๓๑๓

แผนภูมิที่	๕๖	 อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน	2.1	GHz	ปี	๒๕๕๗	 ๓๑๕

แผนภูมิที่	๕๗	 เปรียบเทียบแผนและผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	๒๕๕๗	 ๓๒๑

แผนภูมิที่	๕๘	 การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาป	ี๒๕๕๖	-	๒๕๕๗	 ๓๒๑

แผนภูมิที่	๕๙	 แผนงบประมาณรายจ่าย	ประจำาปี	๒๕๕๘	 ๓๕๙

ส�รบัญ (ต่อ)
แผนภูมิ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗20 21

๑.	 พลอากาศเอก	ธเรศ	ปุณศรี			 ประธานกรรมการ  

๒.	 พันเอก	ดร.นที	ศุกลรัตน์		 รองประธานกรรมการ	 

๓.	 พันเอก	ดร.เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ			 รองประธานกรรมการ	

๔.	 พลโท	ดร.พีระพงษ์	มานะกิจ		 กรรมการ

๕.	 ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ		 กรรมการ

๖.	 พันตำารวจเอก	ทวีศักดิ์	งามสง่า	 กรรมการ

๗.	 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ศีลพิพัฒน์			 กรรมการ

๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท์			 กรรมการ

๙.	 นางสาวสุภิญญา	กลางณรงค์		 กรรมการ

๑๐.	นายประวิทย์	ลี่สถาพรวงศา			 กรรมการ

๑๑.	พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร	 กรรมการ

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ 

และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.)

๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐๒๔๖๘๙ ๑๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗22 23

พลอากาศเอก	ธเรศ	ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประวัติก�รศึกษ�
• เตรียมอุดมศึกษา	โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	๖
• ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน	โรงเรียนนายเรืออากาศ	รุ่นที่	๑๓	
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	๔๐
• หลักสูตรทหารในต่างประเทศ	โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ	รุ่นปี	๒๕๒๕

ประกาศนียบัตร
	 ๑)	 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	 และองค์กร 
	 	 มหาชน	รุ่นที่	๓	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	ระดับสูงภาครัฐ	(PDI)
	 ๒)	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๑๐	ปี	๒๕๕๓

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำากรุงโซล	ปี	๒๕๓๔	-	๒๕๓๗
• เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ	ปี	๒๕๔๐	-	๒๕๔๑
• เสนาธิการทหารอากาศ	ปี	๒๕๔๔	-	๒๕๔๘
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๐
• รองปลัดกระทรวงกลาโหม	ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๑
• ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)	ปี	๒๕๕๒	–	๒๕๕๔



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗24 25

ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 
	 (รางวัลเหรียญทอง)
• ปริญญาโท	 (MSEE)	 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม	 University	 of	 South	 Florida	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก	 (Ph.D.)	 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม	 University	 of	 South	 Florida	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติ
	 ๑)	 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	 ๒)	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	 (Top	 Executive	 Program	 in	 
	 	 Commerce	and	Trade)	รุ่นที่	๗	สถาบันวิทยาลัยการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 ๓)	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที	่๑๔	(วตท.๑๔)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	 ๔)	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง	 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง	 รุ่นที่	 ๒	 
	 	 (บยป.๒)	สำานักงานศาลปกครอง
	 ๕)		หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 สำาหรับนักบริหารระดับสูง	 รุ่นที่	 ๑๔	 
	 	 (ปปร.๑๔)	สถาบันพระปกเกล้า
	 ๖)	 หลักสูตร	 Finance	 for	 Non-Finance	 Director	 และ	 Director	 Certification	 Program	 
	 	 รุ่น	๙๔/๒๐๐๗	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 ๗)	 หลักสูตรหลักประจำา	ชุดที่	๘๑	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	สถาบันทหารบกชั้นสูง

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กทช.)
• วิศวกรศูนย์โทรคมนาคมทหาร	กรมการสื่อสารทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
• รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
• ประธานคณะที่ปรึกษาคณะบริหารโครงการ	CDMA	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	
• ที่ปรึกษาโครงการดาวเทียม	iPSTAR
• วศิวกรอาวโุส	โครงการสือ่สารผ่านดาวเทยีมวงโคจรตำา่	GlobalStar	เมอืง	San	Diego	มลรฐัแคลฟิอร์เนยี	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

พันเอก	ดร.นที	ศุกลรัตน์
รองประธ�นกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗26 27

ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร	 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)	 โรงเรียน 
	 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(เตรียมทหารรุ่นที่	๒๖,	จปร.	รุ่นที่	๓๗)	
• ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 (MS	 in	 EE)	 (วิศวกรรมไฟฟ้า),	 George	Washington	 
	 University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม	 (MS	 in	 EE)	 The	 George	 
	 Washington	University
• ปริญญาเอก	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 วิศวกรรมโทรคมนาคม	 (Ph.D.	 in	 EE)	 การศึกษาดีเยี่ยม	 
	 จาก	 National	 Engineering	 Honor	 Society	 (Beta	 pl),	 Florida	 Atlantic	 University	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรอบรมกฎหมาย	ทรัพยสิ์นทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศ	เพ่ือดำารงตำาแหนง่ผูพ้พิากษา 
	 สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	รุ่นที่	๓	
• หลักสูตรหลักประจำาเสนาธิการทหารบก	ชุดที่	๘๔	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง	 (Defense	 Recourse	 Management)	 
	 โดยทุน	International	military	Education	and	training	(IMET)	Program,	Naval	Postgraduate	 
	 school	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
• หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	๕๑	
• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู	รุน่ที	่๑๗	วทิยาลยัการยตุธิรรม	สำานกังานศาลยตุธิรรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นท่ี	๑๘,	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร	์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
• นายทหารฝ่ายเสนาธิการ	ประจำาเสนาธิการทหารบก
• นายทหารฝ่ายเสนาธิการ	ประจำารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
• ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	
	 ๑)	 ตำาแหน่งเลขานุการประธานกรรมการ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 ๒)	 ตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลการดำาเนินงานและโครงการ	 ของบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)
• รองศาสตราจารย์	Business	School,	TUI	University	International	USA	(Accredited	Internet	 
	 Distance	Learning	University)

พันเอก	ดร.เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ
รองประธ�นกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗28 29

ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ทบ.)		โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ปี	๒๕๒๑
• ปริญญาโท	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	 (คณะพัฒนาสังคม)	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
	 ปี	๒๕๒๙
• ปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยา	มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด	์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	
	 (โดยทุนรัฐบาลเยอรมนี	โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย	เยอรมัน	พ.ศ.	๒๕๓๕)
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	๕๑
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๑๕	ปี	๒๕๕๕
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที	่๑๘	ปี	๒๕๕๖
• หลักสูตร	Oversea	Joint	Warfare	Course	ประเทศออสเตรเลีย	ปี	๒๕๔๒
• หลักสูตร	Diploma	in	Defense	Diplomacy	มหาวิทยาลัยแครนฟิลด	์	ประเทศอังกฤษ	ปี	๒๕๔๔
• หลักสูตร	Civil	Military	Relation	กระทรวงกลาโหมอิตาลี	ประเทศอิตาลี	ปี	๒๕๔๖

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก	 กองร้อยอาวุธเบา	 กองพันทหารราบที่	 ๓	 กรมทหารราบที่	 ๑	 มหาดเล็กรักษา

พระองค์	ปี	๒๕๒๑
• นักวิชาการส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร	์สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง	ปี	๒๕๓๖
• ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา	กรมกิจการพลเรือนทหาร	ปี	๒๕๔๒
• ผู้อำานวยการกองสารนิเทศ	กรมกิจการพลเรือนทหาร	ปี	๒๕๔๔
• ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	ปี	๒๕๔๗
• ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด	ปี	๒๕๔๘
• โฆษกกระทรวงกลาโหม	ปี	๒๕๕๑
• ปฏิบัติหน้าที่คณะที่ปรึกษาพิเศษ	กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	ระหว่างป	ี๒๕๔๐	-	๒๕๔๔
• เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการการทหาร	วุฒิสภา	ระหว่างปี	๒๕๔๓	-	๒๕๔๘
• ปฏิบัติราชการสนับสนุนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ระหว่างปี	๒๕๔๔	-	๒๕๔๕
• หัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ดาวเทียม	ททบ.๕	ปี	๒๕๔๗
• รองผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สภาความมั่นคง

แห่งชาติ	ตั้งแต่	ตุลาคม	ระหว่างปี	๒๕๔๘	-	๒๕๔๗
• ที่ปรึกษาสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ระหว่างปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๓
• อนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ

ปรองดองแห่งชาติ	(คอป.)	และอนุกรรมการศึกษาวิจัยในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อความปรองดองแห่งชาติ	(คอป.)	ระหว่างปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒

• เลขานกุารประจำาในคณะกรรมาธกิารศกึษาและพจิารณาโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและบรหิารจดัการ
กองทัพ	ในคณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	ระหว่างปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔

• รายการวิทยุใจถึงใจ	ระหว่างปี	๒๕๔๒	-	๒๕๔๔
• รายการวิทยุบ้านเมืองของเรา	ระหว่างปี	๒๕๔๔	-	๒๕๕๓
• รายการวิทยุรักเมืองไทย	ระหว่างปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๐

พลโท	ดร.พีระพงษ์		มานะกิจ
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗30 31

ประวัติก�รศึกษ�
• นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	สมัยที	่๓๖
• ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
	 ๑)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(LL.M.)	จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
	 ๒)	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(LL.M.)	จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
	 ๓)	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(S.J.D.)	จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย	
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	 เอกชนและ 
	 การเมือง	ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๐
• วุฒิบัตรวิทยาลัยการยุติธรรม	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	ปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕
• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครอง
	 ระดับสูง	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกฎหมาย	Mudge,	Rose,	Guthrie,	Alexander	&	Ferdon	กรุงวอชิงตัน	ดีซี	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัทกฎหมาย	McCutchen,	Doyle,	Brown	&	Enersen	นครซานฟรานซิสโก	 
	 แคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้พิพากษาประจำากระทรวง	ช่วยทำางานในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
• ผู้พิพากษาเลขานุการและเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
• ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำาสำานักประธานศาลฎีกา
• รองเลขานุการศาลฎีกา
• เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ตั้งแต่วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๔๙	-	๑๘	กันยายน	๒๕๕๔)
• รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
	 (ตั้งแต่วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	-	๑๘	กันยายน	๒๕๕๔)

ดร.	สุทธิพล	ทวีชัยการ
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการโทรคมนาคม
ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๘ กันยายน ๒๕๕๗
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ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตร	์(MPA)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• กำาลังศึกษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ	(DPA)	มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• รองสารวัตร	สถานีตำารวจภูธร		โคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร
• รองสารวัตรปราบปราม		สถานีตำารวจภูธรอำาเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น
• รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน		สถานีตำารวจภูธรอำาเภอพล	จังหวัดขอนแก่น
• สารวัตรสืบสวนสอบสวน		สถานีตำารวจภูธรอำาเภอบุ่งคล้า	จังหวัดหนองคาย
• รองผู้กำากับการ	ทำาหน้าที่รองหัวหน้าสถานีตำารวจภูธรอำาเภอบุ่งคล้า		จังหวัดหนองคาย
• ได้รับแต่งตั้งจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นคณะพนักงานสอบสวนรับผิดชอบ	 คดีการทุจริตที่ดิน	 
	 (นส.๓	ก)	ในเขตพื้นที่	จังหวัดหนองคาย	จำานวน	๓๙๕	คดี
• ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรอำาเภอโซ่พิสัย	จังหวัดหนองคาย
• ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรอำาเภอสีชมพ	ูจังหวัดขอนแก่น
• ที่ปรึกษากฎหมายประจำาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พันตำารวจเอก	ทวีศักดิ์	งามสง่า
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
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ประวัติก�รศึกษ�
• ศิลปศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• M.A.	(ECONOMICS)	Middle	Tennessee	State	University	
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่นที	่๔๕)
• ประกาศนียบัตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.	รุ่น	๓๓)
• ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(ปยป.รุ่นที่	๓)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ปี	๒๕๑๘	-	๒๕๔๔)
• รองอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ปี	๒๕๔๐	-	๒๕๔๓)
• รองเลขาธิการ	สถาบันพระปกเกล้า		(ปี	๒๕๔๓	-	๒๕๔๙)
• ผู้จัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	
• สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๓)

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ศีลพิพัฒน์
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการโทรคมนาคม
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาเอก	(การเงิน)	University	of	Alabama,	USA
• ปริญญาโท	(การเงิน)	Georgia	State	University,	USA
• ปริญญาตรี	(วิศวกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารยโ์ครงการปริญญาเอกทางการเงนิ	(วิชาเศรษฐศาสตร์การเงนิ)	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์
• อาจารยพ์เิศษโครงการปรญิญาเอก	(วชิาเศรษฐศาสตร์การเงนิ)	บรหิารธุรกจิรว่มของสามมหาวทิยาลยั	 
	 (JDBA)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	(นานาชาติ)	คณะเศรษฐศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	คณะเศรษฐศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนของ	กสทช.
• อาจารย์พิเศษด้านการเงิน	หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชน/รัฐบาล	หลายแห่ง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคาร	และสถาบันการเงิน	วุฒิสภา
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณ	สภาผู้แทนราษฎร
• หัวหน้าทีมโครงการดัชนีการส่งออกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สรท.)
• นักวิจัย	Visiting	Research	Fellow	มหาวิทยาลัยไซตามะ	ประเทศญ่ีปุ่น	ด้วยทุน	Komei	Fellowship
• นักวิจัย	Visiting	Research	Fellow	สถาบันเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประเทศสิงคโปร์	
	 โดยทุน	World	Bank	Research	Fellowship

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท์
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
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ประวัติก�รศึกษ�
• ปริญญาโท	MA	[Communications	Policy	and	Regulation	(Merit)],	University	of	Westminster,	 
	 London	2002
• ปริญญาโท	วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต	
	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ปี	๒๕๔๓
• ปริญญาตรี	นิเทศศาสตรบัณฑิต	คณะนิเทศศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี	๒๕๓๗	
	 สาขาสื่อสารมวลชน	(วิทยุและโทรทัศน์)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• คณะอนกุรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละกำากบัดแูล	กจิการ 
	 กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิปี	๒๕๔๓
• รองเลขาธิการและเลขาธิการ	คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ	(คปส.)	(ปี	๒๕๔๔	-	๒๕๕๑)
• อาจารย์ประจำา	 ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
	 (ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๑)
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบ 
	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	....
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 ภายใต้ 
	 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพ	และการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	(ป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕๔)
• อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 และคณะทำางานกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ฯ	 ภายใต้ 
	 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔)
• รองประธาน	คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ	(คปส.)
• กรรมการบริหารหอภาพยนตร์	(องค์กรมหาชน)
• คณะกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน	(คพส.)
• คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการกลไกคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	(มพบ.)
• อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องการปฏิรูปสื่อ	สื่อใหม่กับการเมืองและสิทธิมนุษยชน

นางสาวสุภิญญา	กลางณรงค์
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗40 41

ประวัติก�รศึกษ�
• แพทยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี	๒๕๓๐
• รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ปี	๒๕๓๕
• ผู้มีความรู้ความชำานาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน	(แขนงสาธารณสุขศาสตร์)	แพทยสภา	ป	ี๒๕๓๕
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน	ประเทศเบลเยียม	ปี	๒๕๔๒
• ผู้มีความรู้ความชำานาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	แพทยสภา	ปี	๒๕๔๗

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน	จังหวัดศรีสะเกษ
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ	จังหวัดศรีสะเกษ
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ประธานชมรมแพทย์ชนบท
• เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
• เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที	่๒
• ประธานคณะทำางานด้านคุ้มครองผู้บริโภค	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ผู้อำานวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	(สบท.)
• อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน	ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายประวิทย์	ลี่สถาพรวงศา
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗42 43

ประวัติก�รศึกษ�
• วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	รุ่นที่	๒๐
• รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง	มหาวิทยาลัยบูรพา
• หลักสูตรเสนาธิการ	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ปริญญาบัตร	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๔๔
• ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม	(วิศวกรรมโยธา)	คณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	วิทยาลัยการปกครอง
• หลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น
• ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่	๑	รักษาพระองค์
• ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่	๑
• รองแม่ทัพภาคที	่๑
• ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
• ราชองครักษ์พิเศษ
• ตุลาการศาลทหารสูงสุด
• กรรมการกำาหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมใน 
	 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
• กรรมการที่ปรึกษาการดำาเนินงานบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
• ผู้รับผิดชอบ	“โครงการก่อสร้างทางเข้าและทางบริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ”
• ผู้อำานวยการ	“โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย”	จังหวัดเพชรบุรี
• ผู้อำานวยการ	“โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำาริ”	จังหวัดเพชรบุรี
• ผู้อำานวยการ	“โครงการสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”	จังหวัดราชบุรี
• ผู้อำานวยการ	“โครงการก่อสร้างสวนเบญจกิติ”	กรุงเทพมหานคร
• หัวหน้าสำานักงานเลขาธิการกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กรรมการกิจการโทรคมนาคม



ส่วนที่ 1

กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗46 47

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 เมือ่วนัที	่๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ	แตง่ตัง้คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๗	 แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	จำานวน	๑๑	ราย	ดังนี้

	 	 พลอากาศเอก	ธเรศ	 ปุณศรี			 	 ประธานกรรมการ  
	 	 พันเอก	นที		 ศุกลรัตน์		 	 รองประธานกรรมการ  
	 	 พันเอก	เศรษฐพงค	์	 มะลิสุวรรณ			 	 รองประธานกรรมการ	
	 	 พลโท	พีระพงษ์		 มานะกิจ		 	 กรรมการ
	 	 นายสุทธิพล		 ทวีชัยการ		 	 กรรมการ
	 	 พันตำารวจเอก	ทวีศักดิ์		 งามสง่า		 	 กรรมการ
	 	 นายประเสริฐ		 ศีลพิพัฒน์			 	 กรรมการ
	 	 นายธวัชชัย		 จิตรภาษ์นันท์			 	 กรรมการ
	 	 นางสาวสุภิญญา		 กลางณรงค์		 	 กรรมการ
	 	 นายประวิทย์	 ลี่สถาพรวงศา			 	 กรรมการ
	 	 พลเอก	สุกิจ		 ขมะสุนทร	 	 กรรมการ

คณะกรรมก�ร
กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 

(กสทช.)

กำากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง	และโทรทัศน์

กำากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม

คณะกรรมก�ร

กิจก�รกระจ�ยเสียง 

และกิจก�รโทรทัศน์ 

(กสท.)

คณะกรรมก�ร

กิจก�รโทรคมน�คม

(กทค.)

	 พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลืน่ความถ่ีและกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ไดม้ผีลใช้บังคบัเมือ่วนัท่ี	๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	 
เป็นต้นมา	 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำาหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 
กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิหรอื	กสทช.	ข้ึน	เพือ่ทำาหนา้ท่ีในการจัดสรรคลืน่ 
ความถี	่และกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	 
โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน	 ทั้งในด้านการศึกษา	 
วัฒนธรรม	 ความมั่นคงของรัฐ	 ประโยชน์สาธารณะอื่น	 และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 
รวมทั้งจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จัดตั้งคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ขึ้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 และ 
มีการดำาเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้	มาตรา	๓๕	และ	มาตรา	๓๘	 
ประกอบกับ	 มาตรา	 ๓๗	 และมาตรา	 ๔๐	 กำาหนดให้	 กสทช.	 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์	 (กสท.)	 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	 (กทค.)	 
เพื่อปฏิบัติการแทน	กสทช.	ดังนี้



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 ๑๔.	ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
	 ๑๕.	วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
	 ๑๖.	ติดตามตรวจสอบและให้คำาปรึกษาแนะนำาการประกอบกิจการกระจายเสียง	กิจการ 
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
	 ๑๗.	กำาหนดลักษณะการควบรวม	การครองสิทธิข้ามสื่อ	หรือการครอบงำากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่	 ระหว่างส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	 
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลายของประชาชน
	 ๑๘.	สง่เสรมิการรวมกลุม่ของผูร้บัใบอนญุาต	ผูผ้ลติรายการ	และผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สาร 
มวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อทำา 
หน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุม 
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
	 ๑๙.	 ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	 การบริหารงานบุคคล	 
การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	และการดำาเนินการอื่นของสำานักงาน	กสทช.
	 ๒๐.	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำานักงาน	กสทช.	รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนฯ
	 ๒๑.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเสนอ
	 ๒๒.	 ให้ข้อมูลและร่วมดำาเนินการในการเจรจาหรือทำาความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ 
บริหารคลื่นความถี	่กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	หรือกิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
	 ๒๓.	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย	 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำาเนินการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่	 
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
	 ๒๔.	ออกระเบียบ	ประกาศ	หรือคำาสั่งอันเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของ	กสทช.
	 ๒๕.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

	 นอกเหนือจากอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	
แล้ว	 กสทช.	 ยังมีอำานาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	และฉบบัที	่๒	พ.ศ.	๒๕๔๙	พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย	

	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	มาตรา	๓๕	 และ	 มาตรา	๓๘	 
กำาหนดให้	กสทช.	แตง่ตัง้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์(กสท.)	และ 
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม	(กทค.)	เพือ่ปฏบิตักิารแทน	กสทช.	ตามความในมาตรา	๓๗	 
และมาตรา	๔๐	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓

อำ�น�จหน้�ที่ กสทช.

	 ตามความในมาตรา	 ๒๗	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 
ดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 จัดทำาแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี	่ตารางกำาหนดคลืน่ความถีแ่หง่ชาต	ิแผนแมบ่ท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	แผนความถี่วิทยุและ 
แผนเลขหมายโทรคมนาคม
	 ๒.	 กำาหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	กิจการ 
โทรทัศน์	กิจการวิทยุคมนาคม	และกิจการโทรคมนาคม
	 ๓.	 กำาหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ 
โทรคมนาคม
	 ๔.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 หรือในกิจการวิทยุ 
คมนาคมและกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	 เงื่อนไข	 หรือค่าธรรมเนียม 
การอนุญาตดังกล่าว
	 ๕.	 กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจาก 
การรบกวนซึ่งกันและกัน	ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
	 ๖.	 พจิารณาอนญุาตและกำากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน	์และ 
กิจการโทรคมนาคม	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	ถูกต้อง	 
และเปน็ธรรม	และกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการอนญุาต	เงือ่นไข	หรอืคา่ธรรมเนยีม 
การอนุญาตดังกล่าว
	 ๗.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม	และกำาหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๘.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	และหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
กำาหนดอตัราคา่ใชห้รอืคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยในการประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน	์ 
และกิจการโทรคมนาคม	 ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท	 
ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ	 ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน	หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
	 ๙.	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
	 ๑๐.	 กำาหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และในกิจการวิทยุคมนาคม
	 ๑๑.	 กำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 
ความไมเ่ปน็ธรรมในการแขง่ขนัในกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม
	 ๑๒.	กำาหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	 ๑๓.	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ 
คุ้มครองสทิธใินความเปน็สว่นตัวและเสรภีาพของบคุคลในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม 
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่น 
ความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗50 51

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

อำ�น�จหน้�ที่ กสท.

	 ๑.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๒.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการไดรั้บบริการท่ีมคุีณภาพ	ประสิทธภิาพ	รวดเรว็	ถกูตอ้ง	และเป็นธรรม	และกำาหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๓.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ	และหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
กำาหนดอตัราคา่ใชห้รอืคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในการประกอบกจิการกระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์	 
ทัง้ในกจิการประเภทเดยีวกนัและระหวา่งกจิการแตล่ะประเภท	ใหค้วามเปน็ธรรมตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร	 
ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน	 หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
เป็นสำาคัญ
	 ๔.	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศัน	์ใหค้วามเปน็ธรรมตอ่ผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารโดยคำานงึถึงประโยชน์สาธารณะ 
เป็นสำาคัญ
	 ๕.	 กำาหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการ 
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
	 ๖.	 กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
	 ๗.	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ 
คุม้ครองสทิธิในความเปน็สว่นตวัและเสรภีาพของบคุคลในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม 
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
	 ๘.	 ติดตามตรวจสอบและให้คำาปรึกษาแนะนำาการประกอบกิจการกระจายเสียง	 กิจการ
โทรทัศน์
	 ๙.	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต	ผู้ผลิตรายการ	และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสาร 
มวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ	 
เพ่ือทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุม 
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง และกิจก�รโทรทัศน์ (กสท.)

๑.	พันเอก	ดร.นที		 ศุกลรัตน	์		 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	 	 	 	 	 (ประธาน	กสท.)  

๒.	พลโท	ดร.พีระพงษ์		 มานะกิจ		 กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)  

๓.	พันตำารวจเอก	ทวีศักดิ์		 งามสง่า   กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)	

๔.	ผศ.	ดร.ธวัชชัย		 จิตรภาษ์นันท ์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)

๕.	นางสาวสุภิญญา		 กลางณรงค ์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)

๓

๔

๕

๒

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

อำ�น�จหน้�ที่ กทค.

	 ๑.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๒.	 พจิารณาอนญุาตและกำากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม	เพือ่ให้ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บั 
บริการที่มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และเป็นธรรมและกำาหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๓.	 พิจารณาอนุญาตและกำากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม	และกำาหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต	เงื่อนไข	หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
	 ๔.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเช่ือมต่อ	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
กำาหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ทั้งในกิจการ 
ประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท	ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ	ผู้ให้บริการและ 
ผู้ลงทุน	หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
	 ๕.	 กำาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ 
โทรคมนาคม	ให้ความเปน็ธรรมตอ่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำานงึถงึประโยชนส์าธารณะเปน็ 
สำาคัญ
	 ๖.	 กำาหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม	และในกิจการวิทยุคมนาคม
	 ๗.	 กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม
	 ๘.	 กำาหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	 ๙.	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ 
คุม้ครองสทิธใินความเปน็สว่นตวัและเสรภีาพของบคุคลในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม 
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม
	 ๑๐.	ติดตามตรวจสอบและให้คำาปรึกษาแนะนำาการประกอบกิจการโทรคมนาคม

คณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คม (กทค.)

๑.	พันเอก	ดร.เศรษฐพงค	์	 มะลิสุวรรณ	   ประธานกรรมการกจิการโทรคมนาคม	(ประธาน	กทค.)  

๒.	ดร.สุทธิพล		 ทวีชัยการ  กรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)  

๓.	รศ.ประเสริฐ		 ศีลพิพัฒน ์  กรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)	

๔.	นายประวิทย์	 ลี่สถาพรวงศา  กรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)

๕.	พลเอก	สุกิจ		 ขมะสุนทร  กรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)

๑

๓

๔

๕

๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 ๓.	 รายได้จากทรัพย์สินของสำานักงาน	กสทช.
	 ๔.	 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สำานักงาน	กสทช.	ตามระเบียบที่	กสทช.	กำาหนด
เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของสำานักงาน	กสทช.
	 ๕.	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
	 	 รายไดข้องสำานกังาน	กสทช.	ตาม	(๑)	และ	(๒)เมือ่ไดห้กัรายจา่ยสำาหรบัการดำาเนินงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพของสำานกังาน	กสทช.	คา่ภาระตา่งๆ	ทีจ่ำาเปน็	เงนิทีจ่ดัสรรเพือ่สมทบกองทนุ
ตามมาตรา	 ๕๒	 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 
แห่งชาติเหลือเท่าใดให้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ในกรณีรายได้ของสำานักงาน	กสทช.	มีจำานวน
ไม่พอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำานักงาน	 กสทช.	 รวมทั้ง 
ค่าภาระต่างๆ	 ที่จำาเป็นและไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณ 
แผ่นดินให้แก่สำานักงาน	กสทช.	เท่าจำานวนที่จำาเป็น

	 สำานักงาน	กสทช.	มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ตามมาตรา	๕๒	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ
กิจการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง	 ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการ 
ชุมชนตามมาตรา	๕๑
	 ๒.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร	 การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการ 
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทัน 
ส่ือเทคโนโลยีด้านการใช้คล่ืนความถี่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก 
สำาหรบัผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุหรอืผู้ดอ้ยโอกาส	ตลอดจนอตุสาหกรรมโทรคมนาคม	และอตุสาหกรรม 
ต่อเนื่อง	
	 ๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
กจิการโทรคมนาคม	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ตลอดจนการดำาเนินการขององคก์รซึง่ทำาหนา้ที ่
จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน	์
	 ๔.	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคม
	 ๕.	 สนบัสนนุการดำาเนนิการตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสรา้งสรรค	์
โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

	 โดยในปี	๒๕๕๗	สำานักงาน	กสทช.	มีผู้บริหาร	โครงสร้างองค์กร	และอัตรากำาลัง	ณ	วันที่	 
๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑	และแผนภูมิที	่๑

สำ�นักง�น กสทช.

	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	หมวด	๕	มาตรา	๕๖	และมาตรา	 
๖๐	วรรคแรก	ไดบ้ญัญตัใิหม้สีำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน	์และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิเรียกโดยย่อว่า	“สำานักงาน	กสทช.”	 เป็นนิติบุคคล	มีฐานะเป็น 
หนว่ยงานของรฐั	ทีไ่มเ่ปน็สว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิและ 
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 และอยู่ภายใต้การ 
กำากับดูแลของประธานกรรมการกิจการของสำานักงาน	กสทช.	ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	โดยมีเลขาธิการ	กสทช.	คนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ 
สำานักงาน	กสทช.	ขึ้นตรงต่อประธาน	กสทช.	และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ 
สำานักงาน	กสทช.

อำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น กสทช.
	 สำานักงาน	 กสทช.	 มีอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	 ๕๗	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำานักงาน	กสทช.
	 ๒.	 จัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน	 กสทช.	 เพื่อเสนอ	 กสทช.	 อนุมัติ 
โดยรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน	 กสทช.	 ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใดๆ	 อันเกี่ยวกับ 
การดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และสำานักงาน	กสทช.
	 ๓.	 ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
	 ๔.	 รับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการใช้คล่ืนความถ่ี	การประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็น 
ต่อ	กสทช.	เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที	่กสทช.	กำาหนด
	 ๕.	 ศึกษารวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคลืน่ความถี	่การใช้คลืน่ความถี	่การประกอบ 
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
	 ๖.	 รับผิดชอบงานธุรการของ	กสทช.	กสท.	กทค.	และคณะกรรมการบริหารกองทุน
	 ๗.	 ปฏิบัติการอื่นตามที่	กสทช.	กสท.	และ	กทค.	มอบหมาย
 
	 สำานกังาน	กสทช.	มรีายได้ตามมาตรา	๖๕	แหง่พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฯ่	 
พ.ศ.	๒๕๕๓	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ 
ตามมาตรา	 ๔๒	 วรรคสอง	 และมาตรา	 ๔๕	 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓
	 ๒.	 รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ีของ	 กสทช.	 
และสำานักงาน	กสทช.



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗56 57

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.		นายฐากร	ตัณฑสิทธิ	์		
	 เลขาธิการ	กสทช.

๒.	 นายไตรรัตน์	วิริยะศิริกุล			
	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 

๓.	 พลอากาศตรี	ดร.ธนพันธุ์	หร่ายเจริญ		
	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

๔.	 นายก่อกิจ	ด่านชัยวิจิตร			
	 รองเลขาธิการ	กสทช.	
	 สายงานกิจการโทรคมนาคม	

๖

๘ ๙

๗

ผู้บริห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ 

และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

๑

๒

๓

๕

๔ ๕.	 นายสมบัติ	ลีลาพตะ			
	 รักษาการรองเลขาธิการ	กสทช.	
	 สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๖.	 นายพิทยาพล	จันทนะสาโร	
	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

๗.	 นายทศพร	อดิศร		
	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	

๘.	 นายพากเพียร	สุนทรสิต		
	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

๙.	 นายองอาจ	เรืองรุ่งโสม		
	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ



โครงสร�้งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

กสท. กทค.

ผังโครงสร้�งต�มระเบียบ กสทช. ว่�ด้วยก�รแบ่งส่วนง�นภ�ยในของสำ�นักง�น กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๖	สำานัก
๑		 สำานักงานกองทุน
๑		 สถาบัน
๔		 สำานักงาน	กสทช.	ภาค
๒		 ส่วนงาน

สำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�น
กิจก�รกระจ�ยเสียง

และโทรทัศน์

สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�ร
กระจ�ยเสียงและโทรทัศน์

สำ�นักค�่ธรรมเนียมและ
อัตร�ค�่บริก�รในกิจก�ร
กระจ�ยเสียงและโทรทัศน์

สำ�นักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจ�ยเสียง

และโทรทัศน์

สำ�นักรับรองม�ตรฐ�น 
วิศวกรรมในกิจก�รกระจ�ยเสียง 

และโทรทัศน์

สำ�นักกิจก�รโทรทัศน ์
ในระบบดิจิตอล

สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจก�รกระจ�ยเสียง

และโทรทัศน์

สำ�นักกรรมก�รกิจก�ร
กระจ�ยเสียงและโทรทัศน์

และก�รประชุม

สำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบ
กิจก�รกระจ�ยเสียง

สำ�นักก�รอนุญ�ต
ประกอบกิจก�ร

โทรทัศน์

สำ�นักก�รอนุญ�ตประกอบกิจก�ร
โครงข่�ย สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

และเครื่องวิทยุคมน�คม

สำ�นักกฎหม�ยกระจ�ยเสียง 
และโทรทัศน์

สำ�นักกำ�กับก�รใช้คลื่นคว�มถี่
ในกิจก�รกระจ�ยเสียง 

และโทรทัศน์

สำ�นักส่งเสริมก�รแข่งขัน
และกำ�กับดูแลกันเอง

สำ�นักกำ�กับผังและเนื้อห�
ร�ยก�ร และพัฒน� 

ผู้ประก�ศในกิจก�รกระจ�ยเสียง 
และโทรทัศน์

สำ�นักพัฒน�องค์กรวิช�ชีพ
และส่งเสริมก�รบริก�ร 

อย่�งทั่วถึง

สำ�นักยุทธศ�สตร์
และก�รงบประม�ณ

สำ�นักทรัพย�กรบุคคล

สำ�นักบริห�รคดี และนิติก�ร

สำ�นักก�รพัสดุ
และบริห�รทรัพย์สิน

สำ�นักก�รคลัง

สำ�นักก�รต่�งประเทศ

สถ�บันพัฒน�บุคล�กร
และวิช�ก�ร

สำ�นักประธ�นกรรมก�ร
และก�รประชุม

สำ�นักเลข�ธิก�ร

สำ�นักสื่อส�รองค์กร

สำ�นักง�นกองทุนวิจัย
และพัฒน�

ส่วนง�นสนับสนุนคณะ
กรรมก�รติดต�มและ

ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ส่วนง�นสนับสนุน
คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักอำ�นวยก�ร
ส�ยง�นบริห�รคลื่นคว�มถี่

และภูมิภ�ค

สำ�นักบริห�รคลื่นคว�มถี่

สำ�นักแผนและวิศวกรรม
ก�รตรวจสอบ

สำ�นักบริห�รข้อมูลกล�ง

สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๑

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๒

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๓

สำ�นักง�น กสทช. ภ�ค ๔

สำ�นักอำ�นวยก�รส�ยง�น
กิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักวิช�ก�รและ 
จัดก�รทรัพย�กร

โทรคมน�คม

สำ�นักค�่ธรรมเนียมและ
อัตร�ค่�บริก�รในกิจก�ร

โทรคมน�คม

สำ�นักม�ตรฐ�น
และเทคโนโลยี
โทรคมน�คม

สำ�นักบริห�รและ
จัดก�รเลขหม�ย

โทรคมน�คม

สำ�นักขับเคลื่อน
ภ�รกิจพิเศษ

สำ�นักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักกรรมก�รกิจก�ร
โทรคมน�คม

และก�รประชุม

สำ�นักก�รอนุญ�ต
ประกอบกิจก�ร
โทรคมน�คม ๒

สำ�นักก�รอนุญ�ต
ประกอบกิจก�ร
โทรคมน�คม ๑

สำ�นักกฎหม�ย
โทรคมน�คม

สำ�นักกำ�กับดูแล
กิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักบริก�ร
โทรคมน�คมโดยทั่วถึง

และเพื่อสังคม
สำ�นักก�รอนุญ�ต

และกำ�กับวิทยุคมน�คม

สำ�นักพัฒน�บุคล�กร
ในกิจก�รโทรคมน�คม

สำ�นักโครงข�่ยพื้นฐ�นก�ร
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่�ย

สายงาน
กิจการโทรคมนาคม 

สายงาน
บริหารคลื่นความถี่

และภูมิภาค

เลขาธิการ
กสทช.

ประธ�น
กสทช.

สายงาน
ยุทธศาสตร์ 

และกิจการองค์กร

สายงาน
กิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์

สายงาน
บริหารองค์กร



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 60

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗
ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

อตัร�กำ�ลงัของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีง กจิก�รโทรทศัน ์และกจิก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

แผนภูมิที่	๑:	อัตรากำาลังของสำานักงาน	กสทช.	ปี	๒๕๕๗

ตารางที่	๑:	อัตรากำาลังของสำานักงาน	กสทช.	ปี	๒๕๕๗

อัตรากำาลังสำานักงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	จำานวนทั้งสิ้น	๑,๒๓๘	คน

ผู้บริหารระดับสูง		(บ.๑)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ	(ผชพ./ผชช.)

พนักงานปฏิบัติการระดับต้น	(ก.๓)

ผู้บริหารระดับกลาง	(บ.๒)

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง	(ก.๑)

ลูกจ้าง

ผู้บริหารระดับต้น	(บ.๓)

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง	(ก.๒)

ผู้ปฏิบัติงานประจำา	กสทช.	(ผู้ปฏิบัติงานฯ)

๓ ๔๓
๖๑

๑๒

๔๐๙

๒๔๕ ๒๕๖

๑๐๖ ๑๐๓

ตำ�แหน่ง จำ�นวน (คน)
ตำาแหน่งบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง	(รองเลขาธิการ) ๓

ผู้บริหารระดับกลาง	(ผู้อำานวยการสำานัก) ๔๓

ผู้บริหารระดับต้น	(ผู้อำานวยการส่วน) ๖๑

ตำาแหน่งวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	/	ผู้เชี่ยวชาญ	/	ผู้ชำานาญการ ๑๒

ตำาแหน่งปฏิบัติการ

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ๔๐๙

พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ๒๔๕

พนักงานปฏิบัติการระดับต้น ๒๕๖

ลูกจ้าง ๑๐๖

ผู้ปฏิบัติงานประจำา	กสทช.

ที่ปรึกษา ๒๗

เลขานุการ ๑๐

ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๖

ผู้ปฏิบัติงาน ๔๓

พนักงานขับรถยนต์ ๗

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๘
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	



ภารกิจและโครงการที่สําคัญ
ในรอบปี ๒๕๕๗ 

ส่วนที่ ๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 ในปี	๒๕๕๗ การปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ โดยสรุปได้ ดังนี้

 

 

กสทช. ได้มีการวางแผนนโยบายและกรอบระยะเวลาการดำาเนินการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างรอบคอบ โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในช่วงการ 
เปลีย่นผา่นใหน้อ้ยทีส่ดุ เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญใ่นกจิการโทรทศันข์องประเทศในครัง้นี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำาเร็จลุล่วงตามแผนการดำาเนินการ ที่ได้วางเอาไว้ และจะนำาไป 
สู่การพัฒนาในกิจการโทรทัศน์ของประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสื่อสารและ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น โดยคำานึง 
ถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและทรัพยากรสื่อสารของชาติจะได้รับการจัดสรรอย่าง 
โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง 
ในกิจการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้กำาหนดให้มีการเริ่มต้นการรับส่ง 
สญัญาณวทิยโุทรทศันใ์นระบบดิจิตอลภายใน ๔ ปี นบัแตว่นัท่ีแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถ่ี  
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ใชบ้งัคับ เมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๕๕ และตามแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีง และ 
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมีกรอบการดำาเนินงานอยู่ในช่วงระหว่างป ี
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ได้มีการกำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินงาน อาทิ ให้มีการเริ่ม 
รบัสง่สญัญาณวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันใ์นระบบดจิติอล ภายใน ๔ ป ีมมีาตรการสง่เสรมิ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ภายใน ๓ ปี มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดจิติอลสำาหรบัผูม้รีายไดน้อ้ยภายใน ๓ ป ีและมจีำานวนครวัเรอืนในเมอืงใหญท่ีส่ามารถ 
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน  
๕ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๖ กสทช. ได้นำาประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปยุคโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน  
จากระบบแอนะลอ็กไปสูด่จิติอล และไดม้อบใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน ์เพือ่ใหบ้รกิาร 
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้ ๔ หน่วยงานที่เป็นพื้นฐานสำาคัญของกิจการ 
โทรทัศน์ของประเทศ ได้แก่ กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)  
(บมจ.อสมท.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ 
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำานวน ๒๔ ช่อง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗  
และในช่วงปี ๒๕๕๗ ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

๑.	พื้นที่การขยายสัญญาณและรับชมดิจิตอลทีวีตามแผนงานของ	กสทช.

ในปีที่ ๑ ประเทศไทยจะมีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจำานวน ๑๑ สถานีหลัก ซึ่งมี 
รัศมีการออกอากาศครอบคลุม ๑๑ จังหวัดที่ตั้งสถานีหลักและจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุม 
จำานวนครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ๑๑.๔๕ ล้านครัวเรือนจากจำานวนครัวเรือน 
ทั้งหมด ๒๒.๙ ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

เมื่อเข้าสู่ระยะที่ ๒ ของการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำาหรับการให้บริการ 
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องขยาย 
พ้ืนที่บริการโครงข่ายครอบคลุมเพ่ิมอีก ๔ สถานีหลักในพ้ืนที่เขตบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด  
เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ จากนั้น วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะติดตั้งเพิ่มได้อีก ๔ สถานีหลัก  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำาปาง ถัดจากนั้นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะติดตั้ง 
เพิ่มอีก ๕ สถานีหลักในจังหวัดสกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์ 

สำาหรับในปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
จะขยายพื้นที่บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก ๕ สถานีหลักในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกาญจนบุรี 
ชุมพร ตราด มุกดาหาร และตาก จากนั้นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก ๕ สถานี
หลักในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ จากนั้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ขยาย
เพิม่เตมิอกี ๕ สถานหีลกั ในพืน้ทีเ่ขตบรกิาร จงัหวดัสตลู อตุรดติถ ์บงึกาฬ ศรสีะเกษ และยะลา

๑, ๒ พื้ น ที่ ก า ร ข ย า ย 
  สัญญาณและการ 
  รับชมช่องฟรีทีวีด้วย 
  ระบบดิจิตอล

๑ ๒

การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และการสนับสนุนประชาชน
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒.	 ได้จัดทำาหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

เมื่อมีการเริ่มใช้การส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เป็นต้นมาแล้ว ประชาชนจะสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทำาการเปลี่ยนโทรทัศน์ 
ใหม ่เพยีงใชก้ารติดต้ังกลอ่งรบัสญัญาณโทรทัศนร์ะบบดจิติอลหรอือปุกรณแ์ปลงสญัญาณระบบ 
ดิจิตอล (Set Top Box) เป็นอุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมก็จะทำาให้สามารถรับ 
สญัญาณวทิยโุทรทศันร์ะบบดจิติอลได ้หรอือาจเปลีย่นไปใชโ้ทรทศันท์ีส่ามารถรบัสญัญาณวทิย ุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ในตัวก็ได้

กสทช. มีแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างท่ัวถึง  
ในรปูแบบการแจกจา่ยคปูองสว่นลดใหก้บัประชาชน โดยใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการประมลูคลืน่ความถี ่
เพือ่อนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทัศนใ์นการประกอบกจิการ 
ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกัน โดยประชาชน 
สามารถเลอืกใชคู้ปองทีไ่ด้รับการแจกจา่ยเปน็สว่นลดในการจดัหาทัง้เครือ่งรบัโทรทศันท์ีส่ามารถ 
รับสัญญาณระบบดิจิตอล และอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล เพื่อให้เครื่องรับโทรทัศน ์
แอนะล็อกเดิมสามารถรับสัญญาณได้ 

กสทช. จึงได้มอบหมายให้สำานักงาน กสทช. ดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชนใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยได้มีการจัดรับฟัง 
ความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนต่อการดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่าน 
ไปสูก่ารรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดจิติอล ซึง่เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แหง่พระราชบัญญตั ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรผา่นทาง E-mail โทรสาร หรอืสง่ดว้ยตนเอง และทางไปรษณยีม์ายงัสำานกังาน 
กสทช.

ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วจำานวน ๔ ครั้ง ดังรายละเอียด 
ปรากฏในตารางที่ ๒ 

๑  กล่อง Set Top Box 

๒ การรับฟังความคิดเห็น 
 สาธารณะต่อการดําเนิน 
 โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น 
 ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร 
 เ ป ล่ี ยนผ่ าน ไปสู่ ก า ร 
 รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 
 ในระบบดิจิตอล

๓ คูปองดิจิตอลทีวี

๑

๓

๒
๓

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
เฉพาะประเด็น เรื่อง “แนวคิดการกำาหนดมูลค่าคูปองที่คำานึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ 
ประโยชน์สาธารณะ” ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชม 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลขึ้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

ซ่ึงภายหลังได้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว จึงได้มีการดำาเนินการขอความเห็นชอบ 
แนวทางการดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ 
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ผ่านคณะกรรมการติดตามและ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ: คตร.) เพื่อดำาเนินการแจกจ่ายคูปองดิจิตอลทีวี มูลค่า  
๖๙๐ บาท

ตารางท่ี	๒:	การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชน 
 ในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ภูมิภาค วันที่ สถานที่

๑.	ภาคเหนือ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

๒.	ภาคใต้ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

๓.	ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

๔.	ภาคกลาง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗68 69

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ในการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดจิิตอล โดยการแจกคูปองดิจิตอลใหแ้กป่ระชาชน สำานกังาน กสทช. ไดจ้ดัทำาคปูองเพือ่สนบัสนนุ 
ประชาชนในการเปล่ียนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หรือ 
“คูปองดิจิตอลทีวี”	ขึ้นมา มูลค่า ๖๙๐ บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อนำาไปแลกซื้อ 
หรือเป็นส่วนลดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณกับบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการกับสำานักงาน กสทช. 
ซึ่งเงินจำานวนนี้มาจากการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปลายปี ๒๕๕๖ คูปองที่ได้สามารถนำาไป 
แลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box: STB) 
ที่มีราคา ๖๙๐ บาท แต่หากราคากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ฯ เกิน ๖๙๐ บาท 
ประชาชนจะต้องจ่ายส่วนต่างดังกล่าว อีกกรณีคือ ประชาชนสามารถนำาคูปองดิจิตอลทีวี 
เพื่อใช้เป็นส่วนลดการซื้อโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัว (iDTV) หรือโทรทัศน์ที ่
ชมทีวีดิจิตอลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ฯ 

สำานักงาน กสทช. ได้ประกาศรายช่ือบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการ 
เปลีย่นผา่นไปสูก่ารรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลท่ีผา่นคณุสมบัตเิข้ารว่ม จำานวน ๔๖  
บรษิทั (ณ วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗)  ไดก้ำาหนดจดุแลกคปูอง ณ จดุใหบ้รกิารไดแ้ก ่หา้งสรรพสนิคา้ 
เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์, แม็คโคร, โฮมโปร, เพาเวอร์บาย, ร้านอมรศูนย์รวมอะไหล่
อเิลก็ทรอนิกส,์ ไอทซีต้ีิ, เซเวน่ อเีลฟเวน่, แฟมลิีม่ารท์, รา้นหนงัสอืนายอนิทร,์ Index Living Mall, 
Tops,  บมจ. อสมท. ,  Mega Home, บรษิทั เจ ไอ บ ีคอมพวิเตอร ์กรุป๊ จำากดั, บรษิทั แอดไวซ ์โฮลดิง้  
กรุ๊ป จำากัด, Mega market รวมถึงร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละจังหวัด โดยจุดรับแลก 
คูปองทุกแห่งจะมีสัญลักษณ์รับแลกคูปองแสดงอยู่หน้าร้าน โดยประชาชนสามารถนำาคูปองไป 
ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้ทำาการสาธิตการดำาเนินการรับแลกคูปองใน 
จดุใหบ้รกิาร หรอืหน้ารา้น เพือ่ใหส้ือ่มวลชนเขา้รว่มทดลองนำาคปูองมาใชแ้ลกเครือ่งรบัสญัญาณ 
โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลแบบไมม่จีอภาพแสดงผล (Set Top Box) หรอืใช้เป็นสว่นลด 
ในการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบมีจอภาพแสดงผล (iDTV)  
รวมถึงได้เห็นขั้นตอนการทำางานของหน้าร้านตั้งแต่ข้ันตอนแรกท่ีประชาชนนำาคูปองมาแลก  
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำานักงาน กสทช.

๓.	 การจดัสง่คปูองดจิติอลทวีใีหก้บัประชาชน	และการอำานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน	 และติดตามและตรวจสอบการแลกคูปองดิจิตอลทีวี	
ระยะที่	๑

สำานักงาน กสทช. ได้ทำาการจัดส่งคูปองดิจิตอลทีวีให้กับประชาชน โดยมีพิธีส่งมอบ 
คูปองดิจิตอลทีวีเพื่อให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด เพื่อดำาเนินการจัดส่งให้ประชาชนต่อไป  
ในส่วนของการแจกคูปองระยะที่ ๑ นั้น จะดำาเนินการแจกตามพื้นที่ที่โครงข่ายครอบคลุมไปถึง  
ซึ่งระยะแรกตามแผนงานจะดำาเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวีใน ๒๑ จังหวัดที่มีสัญญาณ 
ครอบคลุมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ 

สำานักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำากัด ดำาเนินการจัดส่งคูปองให้ 
ประชาชนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต้ังแต่วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยประชาชน 
ที่จะได้รับการแจกจ่ายคูปองจะต้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่โครงข่ายในแต่ละ 
จังหวัดครอบคลุมอยู่ด้วย ดังนี้

๑. สถานีหลักกรุงเทพมหานครครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  
สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี (บางพ้ืนท่ี) ๒. สถานีหลัก 
นครราชสีมา ๓. สถานีหลักเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำาพูน ๔. สถานี 
หลักสงขลา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ๕. สถานีหลักอุบลราชธานี  
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำานาจเจริญ ๖. สถานีหลักสุราษฎร์ธานี ครอบคลุม 
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗. สถานีหลักระยอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และ 
ชลบุรี ๘. สถานีหลักสิงห์บุรี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี  
และสุพรรณบุรี ๙. สถานีหลักสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กำาแพงเพชร  
และพิจิตร ๑๐. สถานีหลักขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ 
กาฬสนิธุ ์๑๑. สถานหีลกัอดุรธาน ีครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีหนองคาย และหนองบวัลำาภ ู 
ทัง้นี ้ประชาชนสามารถนำาคปูองดจิติอลทวีไีปแลกกลอ่ง Set Top Box ไดต้ัง้แตว่นัที ่๒๕ ตลุาคม  
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๓ 

๑ สัญลั กษณ์ผู้ จํ าหน่ าย 
 ที่ร่วมโครงการคูปองทีวี 
 ดิจิตอล

๓

๒

๑

๒ พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอล 
 ทีวีรอบแรก ๔,๖๔๕,๐๐๐  
 ครัวเรือน ใน ๒๑ จังหวัด

๓ ไปรษณีย์ไทยจัดส่งคูปอง 
 ดิจิตอลทีวีแก่ประชาชน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	การแจกคูปองดิจิตอลทีวีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ กสทช. นำาโดย พลโท ดร.พรีะพงษ ์มานะกจิ 
พันตำารวจเอก ทวีศกัดิ ์งามสงา่ ผศ. ดร.ธวชัชยั จติรภาษน์นัท ์นางสาวสภุญิญา กลางณรงค ์ 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ  
กสทช. ลงพื้นที่ตรวจจุดรับแลกคูปอง จำานวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่

๑. จุดรับแลกคูปองดิจิตอลทีวี เทสโก้ โลตัส สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
๒. จุดรับแลกคูปองดิจิตอลทีวี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัชดาภิเษก
๓. จุดรับแลกคูปองดิจิตอลทีวี โฮมโปร สาขารัชดาภิเษก
๔. จุดรับแลกคูปองดิจิตอลทีวี เซเว่น อิีเลฟเว่น สาขาประชาอุทิศ ๑๗ (ห้วยขวาง)  

เพือ่รว่มตรวจสอบความพรอ้มของจดุให้บรกิารรบัแลกคปูองดจิติอลทวี ีรวมทัง้เพือ่รบัฟงัปญัหา 
และข้อสอบถามจากประชาชนผู้ใช้คูปองฯ

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งคูปองดิจิตอลทีวีของสำานักงาน กสทช. 
ทำาได้ ๒ วิธี คือ

วิธีที่	๑: ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://digital.nbtc.go.th ซึ่งจะมีคำาอธิบายวิธีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดในเว็บไซต์ดังกล่าว

วิธีที่	 ๒:	 ตรวจสอบผ่านระบบ Call Center 1200 ของสำานักงาน กสทช. ซึ่งวิธีน้ี 
เหมาะสำาหรับผู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการ 
โทรศัพท์สอบถามโดยตรงผ่านระบบ Call Center 1200 ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้น 
ให้แจ้งเลขรหัสประจำาบ้าน ๑๑ หลัก ที่ได้จากทะเบียนบ้านกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบสถานะการส่งคูปองดิจิตอลทีวีแทน และสามารถแจ้งผลให้ทราบได้ทันที    
นอกจากนี้ สำานักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางบนอินเทอร์เน็ต  
อาทิ เว็บไซต์ digitaltv.nbtc.go.th และผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook :  
www.facebook.com/digitaltv.nbtc) ด้วย

สำานักงาน กสทช. ได้เปิดศูนย์ติดตามข้อมูลการแลกคูปองดิจิตอลทีวีขึ้นเพื่อติดตามข้อมูล 
การแลกคูปองดิจิตอลทีวีแบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยเชื่อมข้อมูลจากจุดให้บริการรับแลก 
คูปองทั้งหมด แล้วแสดงผลเข้ามาที่ศูนย์ติดตามข้อมูลฯ โดยตรง โดยจะแสดงถึงสถานที่ที่มีการ 
แลกคูปองเกดิขึน้ รายละเอยีดตา่งๆ ไดแ้ก ่จงัหวัด อำาเภอ และตำาบล จำานวนกล่องรับสญัญาณฯ  
ที่แลก ชื่อบริษัทที่รับแลก เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่นำาคูปองไปแลกแล้ว จำานวนคูปองที ่
ถูกนำาไปแลกแล้ว ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไม่ทำาตามกระบวนการ 
ดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถนำาคูปองไปขึ้นเงินได้ และหากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตใดๆ จะไม่สามารถนำาคูปองมาขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทย และ 
สำานักงาน กสทช. จะดำาเนินการพิจารณาเพิกถอนสิทธิจากการเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ  
และระงับการจ่ายเงินทั้งหมดที่ดำาเนินการมาแล้ว รวมถึงบริษัทดังกล่าวอาจถูกดำาเนินคดี 
ตามกฎหมายดว้ย ทัง้นี ้หากประชาชนพบปญัหาจากการใชบ้รกิารสามารถแจง้ไปยงั Call Center  

๑

ตารางที่	๓: รายละเอียดการจัดส่งคูปองดิจิตอลทีวี ระยะที่ ๑

รอบที่ กำาหนดจัดส่ง กลุ่มเป้าหมาย
จำานวน

(ครัวเรือน)

๑. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประชาชนใน ๑๐๐ อำาเภอ ๒๑ จังหวัด  ๔,๖๔๕,๔๙๕

๒. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประชาชนใน ๑๐๐ อำาเภอ ๒๐ จังหวัด
(ที่มีสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ครอบคลุมเกินร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน)

๑,๗๗๗,๔๙๕

๓. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประชาชนใน ๒๑ อำาเภอ ๔ จังหวัด
(ที่มีสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ครอบคลุมเกินร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน)

๖๒๓,๔๐๑

๔. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประชาชนใน ๓๘ อำาเภอ ๕ จังหวัด 
(ที่มีสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ครอบคลุมเกินร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน)

๖๓๓,๘๒๕

รวม ๗,๖๘๐,๒๑๖

ที่มา: สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

๑,๒,๓ กสทช. เลขาธิการ 
กสทช. และรองเลขาธิการ 
กสทช. ลงพื้นที่ตรวจจุดรับ
แลกคูปองดิจิตอลทีวีในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ของผูใ้หบ้รกิารโดยตรง ซึง่จะมรีะบุไวท้ีก่ลอ่งผลติภณัฑ ์หรอืหากพบปัญหาอืน่สามารถรอ้งเรยีน 
มาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำานักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ ๑๒๐๐ 

ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗  สำานักงาน กสทช. ได้แจกคูปองดิจิตอลทีวีไปแล้วจำานวนท้ังสิ้น 
๗,๐๔๖,๓๙๑ ฉบับ พบว่ามีประชาชนนำาคูปองดิจิตอลทีวีมาแลกแล้วจำานวนโดยประมาณ 
๒,๙๒๕,๐๐๐ ฉบับ จากจำานวนคูปอง ๗,๐๔๖,๓๙๑ ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕  
ของจำานวนคูปองที่แจก โดยมีรายละเอียดของการแจกคูปองดังนี้ รอบที่ ๑ แจกเมื่อวันที่ ๑๐  
ตุลาคม ๒๕๕๗ จำานวน ๔,๖๔๕,๔๙๕ ฉบับ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำานวน  
๑,๗๗๗,๔๙๕ ฉบับ และรอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำานวน ๖๒๓,๔๐๑ ฉบับ  
สำาหรับกรณีที่ประชาชนนำาคูปองดิจิตอลทีวีมาแลกไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ สำานักงาน กสทช.  
จะนำาเงินงบประมาณส่วนดังกล่าวนำาส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๔.	 การจัดทำาระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล	 (Digital	
TV	Service	Area)

เพื่อเป็นการให้ความรู้และข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดิจิตอลในสถานีหลัก ๓๙ สถานีทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการข้อมูลพื้นที่  
ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอลโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “ประชาชน” เพื่อใช้ในการ 
หาทิศทางตั้งสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ที่นิยมเรียกว่า เสาอากาศ) 

ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช. จึงได้จัดให้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ 
พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (Digital TV Service Area) ซึ่งเป็นการดำาเนินการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ระยะที่สอง โดยอาศัยข้อมูลจากแบบจำาลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูล 
ทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่าย นอกจากนี้ ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ 
ทีวีดิจิตอล ยังพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าใช้บริการระบบสามารถส่งข้อเสนอแนะ และ 
ปัญหาจากการรับชมทีวีดิจิตอลกลับมาทางสำานักงาน กสทช. ได้อีกด้วย

ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (Digital TV Service Area) สามารถ 
ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ทัว่ไปได ้โดยระบทุีอ่ยู ่http://dtvservicearea.nbtc.go.th นอกจากนัน้ เพือ่รองรบัการใชง้าน 
อุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพาของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น สำานักงาน กสทช. ยังพัฒนาระบบ 
ให้สามารถใชบ้รกิารผา่นอปุกรณส์ือ่สารแบบพกพา แทบ็เลต็ สมารท์โฟน ทัง้ในระบบปฏบิตักิาร 
แอนดรอยด์  (Android)  และระบบปฏิบัติการไอโอเอส  (iOS)  โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด 
ได้ที่ Play Store และ App Store ตามลำาดับ เพียงค้นหาด้วยคำาว่า “DTV Service Area”  
ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้บริการได้อย่างสะดวกหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 
ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา สรุปจำานวนผู้เข้าชมระบบตรวจสอบพ้ืนที่ครอบคลุม 
สัญญาณฯ ผ่านเว็บไซต์แล้วจำานวน ๓๑๖,๓๒๖ ครั้ง มียอดการดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ทั้งสิ้นจำานวน ๓๘,๖๙๗ ครั้ง มีจำานวนการดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการไอโอเอส  
มากกว่า ๑๙,๐๐๐ ครั้ง๑

นอกจากนี้ กสทช. ยังได้เร่งรัดให้ผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง ๔ ราย  
(๕ โครงข่าย) ดำาเนินการติดตั้งสถานีเสริมในพ้ืนที่ที่โครงข่ายหลักครอบคลุมไม่ทั่วถึง ให้ 
สัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมให้ได้ถึงร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ตามแผนที่กำาหนด 

๑

๑,๒ ระบบตรวจสอบพื้นที่ 
  ครอบคลุมสัญญาณทีวี 
  ดิจิตอล

๓ การใช้งานระบบตรวจสอบ 
 พื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณ 
 ทีวีดิจิตอลผ่านโมบาย 
 แอพพลเิคชัน่บน Google  
 Play และ App Store

๒

๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗74 75

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๕.	 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของการแจกคูปองส่วนลดกล่อง	 Set	 Top	
Box	และเครื่องรับโทรทัศน์	Digital	TV	ต่อประเทศชาต ิ

สำานักงาน กสทช. ได้ทำาการศึกษาผลกระทบภายหลังการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ (ดิจิตอลทีวี) อย่างต่อเนื่อง พบว่า ประชาชนรับชม 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๑๐ เดือน  
โดยเฉพาะภายหลังจากที่สำานักงาน กสทช. ได้แจกคูปองดิจิตอลทีวีให้ประชาชนเพื่อนำาไปแลก
กล่อง Set Top Box ส่งผลให้จำานวนผู้รับชมดิจิตอลทีวีช่องใหม่ (๒๑ ช่อง) เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
เมื่อตอนเริ่มต้นออกอากาศเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ที่มีผู้ชมอยู่ร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๒๔  
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งคิดเป็นยอดผู้รับชมช่องดิจิตอลทีวีใหม่ประมาณ ๑๔.๕ ล้านคน  
สามารถสรปุได้วา่ประเทศไทยเปน็สงัคมทีม่แีนวโนม้การตอบรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
จากการเติบโตของการรับชมดิจิตอลทีวีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนเครื่องรับ 
สัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
และการรบัชมชอ่งรายการโทรทศันผ์า่นกลอ่ง Set Top Box เพิม่มากขึน้ และสำานกัคา่ธรรมเนยีม 
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม สำานักงาน กสทช. ได้ประมาณการผลประโยชน์ด้าน 
เศรษฐกิจของการแจกคูปองส่วนลดกล่องแปลงสัญญาณ Set Top Box และเครื่องรับโทรทัศน ์
ดิจิตอลทีวีต่อประเทศชาติ ดังนี้

	 ●  ผลประโยชน์ทางตรงต่อเศรษฐกิจ
  การแจกจ่ายคูปองจำานวนท้ังหมด ๒๒.๙ ล้านครัวเรือน โดยให้ครัวเรือนละ 

๑ ใบ ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้เท่ากับมูลค่า ๖๙๐ บาทต่อใบ เพราะฉะนั้น 
ทำ า ให้ มี เ ม็ ด เ งิ น เข้ าสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จอย่ า งน้ อย  ๑๕ ,๘๐๑ ล้ านบาท  
ถือเป็นเงินสนับสนุนที่จัดสรรโดย กสทช. ซึ่งคูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทั้ง 
กล่อง Set Top Box หรือเครื่องโทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอล (Digital TV)  
ผลประโยชน์โดยตรงที่เกิดจากเงินลงทุนในภาคธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกล่อง  
Set Top Box จำานวนมหาศาล กล่าวคือ การที่ประชาชนได้รับการสนับสนุน 
เงิน ๖๙๐ บาทน้ัน ทำาให้การตัดสินใจซื้อกล่อง Set Top Box ง่ายขึ้น ไม่ว่า 
จะเป็นกล่อง Set Top Box ที่มีราคา ๖๙๐ บาท หรือมากกว่า เนื่องจาก  
ประชาชนไม่ต้องจ่ายเต็มจำานวน ทำาให้บริษัทผู้จำาหน่ายสามารถเพิ่มยอดขาย 
ได้อย่างทวีคูณ โดยราคาเฉลี่ยกล่อง Set Top Box มาตรฐานที่วางขายในท้องตลาด 
มีราคาประมาณกล่องละ ๑,๓๐๐ บาท และมีจำานวนผู้มีสิทธิได้รับคูปอง  
๒๒.๙ ล้านครัวเรือน หากมีการใช้คูปองแลกกล่อง Set Top Box ครบทุกใบ 
จะทำาให้มีการแลกซื้อจริงอยู่ท่ี ๒๒.๙ ล้านฉบับ ดังนั้น จะเกิดมูลค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจภาคการค้าการลงทุนจากรายได้จำาหน่ายกล่อง Set Top Box ท้ังสิ้น 
ถึง ๒๙,๗๗๐ ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้เข้ารัฐจากภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗  
คิดเป็นเงิน ๒,๐๘๔ ล้านบาทโดยประมาณ นอกจากนี้ ยังมีภาษีรายได้นิติบุคคล 
จากบริษัทจำาหน่ายกล่อง Set Top Box ด้วย จะเห็นว่าการแจกคูปองดิจิตอลทีว ี
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทวีคูณต่ออัตราการจ้างงานในหลายส่วนท่ีอยู่ในกระบวนการ 
ทั้งหมด และเป็นการเพิ่มเม็ดเงินในการบริโภคสินค้าและบริการได้อีกทางหนึ่ง 

●		ผลประโยชน์ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ
 การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงนั้น ทำาให้ 

บริษัทผู้ผลิตรายการ โฆษณา และเจ้าของช่องทีวี มีความมั่นใจในการลงทุนและยังสามารถ 
ลดความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ กำาหนดให้ระยะเวลาโฆษณา 
โทรทัศน์ไม่เกิน ๑๒ นาทีครึ่งต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ย ๑๐ นาทีต่อชั่วโมงในกรณีคิด ๒๔ ชั่วโมง  
ค่าโฆษณาในระบบโทรทัศน์ดิจิตอลอยู่ที่ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อนาที  
มีจำานวนช่องโทรทัศน์ดิจิตอลทั้งหมดในขณะนี้ ๒๔ ช่อง ซึ่งถือว่าตำ่ากว่าค่าโฆษณาในช่อง 
แอนะล็อกอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการที่มีการแข่งขันมากขึ้น มีจำานวนช่องมากขึ้น  
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ซึ่งเปิดโอกาสการโฆษณาให ้
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากขึ้น และเมื่อพิจารณาเฉพาะช่วงเวลา  
Prime Time หรือช่วงเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีจำานวนผู้ชมมากที่สุด 
ของวัน เม่ือโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว บริษัทช่องโทรทัศน์ดิจิตอลจึงสามารถ 
เรียกค่าโฆษณาได้สูงสุดเฉลี่ยที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อนาที เนื่องจากมีผู้ต้องการโฆษณา 
ในช่วงเวลานี้จำานวนมาก คิดเป็นรายได้เข้าบริษัท ๓.๗๕ ล้านบาทต่อวันต่อช่อง ดังนั้น  
จะเกิดมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลจากรายได้โฆษณาทั้งหมด ๒๔ ช่อง 
ไม่น้อยกว่า ๓๒,๘๕๐ ล้านบาทต่อปี โดยอาจมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือรวมกัน ในกรณีท่ีมีมูลค่าเพ่ิม 
จากรายได้โฆษณาในช่วงเวลาปกติด้วย ซึ่งจะทำาให้รัฐมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มทันที 
จำานวน ๒,๒๙๙.๕ ล้านบาทต่อปี 

 โดยสรุปแล้ว การแจกคูปองดิจิตอลทีวีทำาให้เกิดผลประโยชน์ทางบวกต่อเศรษฐกิจไทย  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นประมาณ ๖.๓ หมื่นล้านบาท เกิดขึ้น 
โดยตรงในภาคธุรกิจการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำาหน่ายกล่อง Set Top Box  
จำานวน ๓ หม่ืนล้านบาท และทางอ้อมประมาณ ๓.๓ หม่ืนล้านบาทต่อปี จากมูลค่าเพ่ิม 
รายได้โฆษณา คิดเป็นประมาณร้อยละ ๐.๓ ของรายได้ประชาชาติ และมีความคุ้มค่าและ 
ส่งผลในทางบวกอย่างทวีคูณเมื่อเทียบกับเงินสนับสนุนเริ่มต้นประมาณ ๑.๕ หมื่นล้านบาท



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗76 77

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ภายหลงัจากการทีป่ระเทศไทยมกีารใหบ้รกิาร 3G บนคลืน่ความถี ่2.1 GHz ในชว่งทีผ่า่นมานัน้ ทำาให ้
ประเทศไทยมอีตัราการใชบ้รกิารผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ 3G กนัอยา่งกวา้งขวาง สง่ผลใหก้ารใชโ้มบาย
อนิเทอรเ์น็ตเพิม่สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการสำารวจรายงานประจำาป ีดชันชีีว้ดัสงัคมสารสนเทศป ี๒๕๕๗ 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ทีร่ะบุวา่ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของการใชง้าน 
อินเทอร์เน็ตสูง ๑ ใน ๑๐ อันดับของโลก ทำาให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ ๑ ของโลก ขยับขึ้น ๓๔ อันดับจากลำาดับที่ ๑๐๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นลำาดับที ่
๗๑ และยังส่งผลให้ IDI (ICT Development Index) ของประเทศไทยขยับขึ้นด้วย จากลำาดับที่ ๘๑ 
ในปี ๒๕๕๖ จาก ๑๖๖ ประเทศทั่วโลก สูงขึ้นจากเดิม ๑๐ อันดับ ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบ  
ICT  ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยโลก และอยู่ใน ๑๐ อันดับของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก 
จากปี ๒๕๕๕ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสื่อสารของไทยที่พัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จากการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และการประมูลคล่ืนความถ่ีท่ีผ่านมาสามารถตอบสนองการใช้งานของ 
ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ส่งผลให้บริษัทเอกชนท่ีชนะการประมูลสามารถประกอบกิจการมีรายได้
สร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ได้อย่างเป็นท่ีพอใจ รวมท้ังเสียภาษีเข้ารัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  
 โดยในอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาอย่างกา้วกระโดด ในแงข่องการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศจากที่มีบริการ 3G ไปสู่การให้บริการ 4G ซึ่งจากการที่ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโมบายอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารต่อไป

เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กสทช. ได้รับมอบเงินงวดท่ี ๒ จากผู้ชนะการประมูลและได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีสำาหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลย่าน 2.1 GHz ซ่ึงประกอบไปด้วย บริษัทแอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด (AWN) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (DTN) และบริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำากัด 
(RF) เป็นเงินจำานวนท้ังส้ิน ๑๑,๑๓๔.๖๙ ล้านบาท ซ่ึงก่อนหน้าน้ี กสทช. ได้รับเงินงวดแรกแล้วจำานวน 
๒๒,๒๖๙.๔๐ ล้านบาท รวมเงินค่าประมูลคล่ืนความถ่ีท่ีได้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว จำานวน ๓๓,๔๐๔.๐๙ 
ล้านบาท สำาหรับงวดท่ี ๓ ซ่ึงเป็นงวดสุดท้ายน้ันจะครบกำาหนดชำาระในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงท้ัง ๓ 
บริษัทต้องนำาส่งมอบเงินให้กับ กสทช. อีกจำานวน ๘,๒๑๘.๙๑ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และตลอดระยะเวลาท่ีผู้ประกอบการท้ัง ๓ บริษทัไดรั้บใบอนญุาตไปตัง้แตวั่นท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ น้ัน 
กสทช. ได้ติดตามและกำาชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่เกี่ยวกับอัตราค่าบริการจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ในการน้ี พบว่าทุก
รายการมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ กสทช. กำาหนดไว้ ในส่วนของอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บน
ความถี่ 2.1 GHz พบว่า ลดลงกว่าร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับค่าบริการ ณ วันที่ให้ใบอนุญาต ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ ๕

แผนภูมิที่	๒:  จำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทุกย่านความถี่รายไตรมาส

ที่มา: สํานักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

	 	 	 								ตารางที่	๔:  การชำาระค่าประมูลคลื่นความถี่ ในปี ๒๕๕๗  

ค่าประมูลคลื่นความถี่
การชำาระค่าประมูลคลื่นความถี่ (ล้านบาท)

งวดที่ 1 งวดที่ ๒ งวดที่ 3
AWN ๑๔,๖๒๓ ๗,๘๒๔.๔๐ ๓,๙๑๒.๑๙ ๒,๘๘๖.๔๑

RF ๑๓,๕๐๐ ๗,๒๒๒.๕๐ ๓,๖๑๑.๒๕ ๒,๖๖๖.๒๕

DTN ๑๓,๕๐๐ ๗,๒๒๒.๕๐ ๓,๖๑๑.๒๕ ๒,๖๖๖.๒๕

รวม ๔๑,๖๒๓ ๒๒,๒๖๙.๔๐ ๑๑,๑๓๔.๖๙ ๘,๒๑๘.๙๑

ที่มา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑

ตารางที่	๕:  การตรวจสอบการลดราคาค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต 3G ในปี ๒๕๕๗

Voice SMS MMS Internet

อัตราเฉลี่ย ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๐.๙๗ ๑.๕๖ ๓.๙๐ ๐.๓๓

ค่าบริการที่ต้องลดลง ๐.๘๒ ๑.๓๓ ๓.๓๒ ๐.๒๘

AWN -๒๑.๐๐ -๑๕.๐๐ -๒๗.๐๐ -๓๑.๐๐

RF -๒๗.๐๐ -๒๓.๐๐ -๒๐.๐๐ -๑๖.๐๐

DTN -๕๑.๐๐ -๔๒.๐๐ -๒๐.๐๐ -๔๓.๐๐

ที่มา: คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการประกอบกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz

เลขหมาย (ล้าน)
๑๒๐
๑๐๐

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐

๐
๒๕๕๕ ๒/๒๕๕๖ ๓/๒๕๕๖ ๔/๒๕๕๖ ๑/๒๕๕๗ ๒/๒๕๕๗ ๓/๒๕๕๗ ต.ค. ๕๗

๘๕ ๘๗ ๙๑ ๙๔ ๙๔
๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๓

หน่วย: บาท/ร้อยละ

ผลสำาเร็จจากการประมูล 3G

โดยภาพรวมตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนับแต่เปิดให้บริการ 3G มีจำานวนเลขหมายโทรศัพท์
เคลื่อนที่รวมทุกย่านความถี่จำานวน ๑๐๓ ล้านเลขหมาย แยกเป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบน
ย่านความถี่ 2.1 GHz จำานวน ๗๓.๕ ล้านเลขหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๖ และบนย่านความถี่ 
อื่นๆ จำานวน ๒๙.๕ ล้านเลขหมายคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๔ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิท่ี ๒  
 การเติบโตของการใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในระบบ 3G ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ได้ว่า การประมูล 3G ของ กสทช. ประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม จากอัตราการเติบโตของการใช้บริการ
ข้อมูลผ่านทางระบบ 3G ดังกล่าว จะส่งผลทำาให้ประเทศไทยเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย และ
ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีกำาลังขับเคล่ือนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลให้เคล่ือนไปข้างหน้า 
และยังเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการจัดประมูล 3G เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้เข้าประเทศจำานวนมาก สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในหลายมิติ และช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
สร้างการลงทุนท้ังทางตรงและทางอ้อม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท้ังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ
การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์สำาหรับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
เม่ือมีการลงทุนต่อเน่ืองของผู้ประกอบการ ทำาให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนับแสนล้านบาทใน 
ประเทศ และยังเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบริการ ตลอดจนส่งผลให้มีการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงข้ึนตามไปด้วย ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันกันมากย่ิงข้ึน 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

  

จากรายงานประจำาปีดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศปี ๒๕๕๗ สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ปี ๒๕๕๗ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ITU ยอมรับว่าประเทศไทย 
มีอัตราการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตสูงมาก ดังนั้น กสทช. จำาเป็นจะต้องมีการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ให้สามารถรองรับกับปริมาณความต้องการใช้งานให้เพียงพอ เช่นนั้นจะไม่สามารถ 
ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าหรือสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ โดยเฉพาะใน 
กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณ 
การใช้งานผ่านเทคโนโลยี ทั้งที่มีสายและไร้สาย โดยในปี ๒๕๕๗ กสทช. จึงได้เตรียมการ 
ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ท่ีเป็นคลื่นความถ่ีภายใต้การอนุญาต หรือ 
สัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)  
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่  ๖ เพื่อนำามารองรับการพัฒนาสู่ระบบ 4G LTE  
ของประเทศไทย และรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 
อย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital  
Economy) ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยเร็ว อย่างมีความเข้มแข็งและมั่นคง 

๑.		การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	

 ในปี ๒๕๕๗ กสทช. ได้จัดทำา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1710 - 1722.5 MHz/1805 - 
1817.5 MHz และ 1748 - 1760.5 MHz/1843 - 1855.5 MHz พ.ศ. …. และ (ร่าง)  
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International  
Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710  - 1785/1805 - 1880 MHz 
โดย (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ ย่าน 1800 MHz นั้น มีเนื้อหาครอบคลุม 
การกำาหนดช่องความถี่วิทยุ และเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุในย่านดังกล่าว และ  
(รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่า่น 1800 MHz นัน้  
มีเนื้อหาครอบคลุมการกำาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการประมูลคล่ืนความถี่ รายละเอียด 
ขั้นตอนในการเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วม 
การประมูล กฎกติกาการประมูล ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาตที่เหมาะสมกับสภาพ 
ตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบัน และกำาหนดให้ดำาเนินการประมูลใบอนุญาตสำาหรับคลื่น 
ความถี่ย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๕๖) จำานวน ๒ ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ  
12.5 MHz รวม 25 MHz มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๙ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
ราคาตั้งต้น ๑๑,๖๐๐ ล้านบาท โดยจัดประมูลก่อนส้ินสุดระยะเวลาการคุ้มครองตาม 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ 
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งกำาหนด  
Spectrum Cap ให้ผู้ประกอบการหนึ่งรายที่เข้าร่วมการประมูลสามารถถือครองได้เพียง 
หนึ่งใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการถือครองคลื่นความถี่มากเกินไปจนเกิด 
การผูกขาดในตลาดโทรคมนาคม 

กสทช. ได้กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการประมูลคลื่นความถี่สำาหรับกิจการ 
โทรคมนาคมของประเทศไทย โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดสรรคล่ืนความถี่ตามที่ 
รัฐธรรมนูญกำาหนด มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สาธารณะ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งเรียงตามลำาดับความสำาคัญดังนี้ ๑) การใช้ประโยชน์จาก 
คล่ืนความถี่ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด ๒) การส่งเสริมการแข่งขันในตลาด 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการและลดต้นทุนของการให้บริการ เพื่อประโยชน์ต่อ 
ประชาชนส่วนรวม ๓) การมีความโปร่งใสและชัดเจนในกระบวนการออกแบบและการดำาเนิน 
การประมลู ซึง่จะทำาให้ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียจะมคีวามเขา้ใจและยอมรับในผลลัพธ์ของการประมลู 
ทีจ่ะเกดิขึน้ ๔) การพฒันาดา้นการสือ่สารโทรคมนาคมในประเทศไทยจากทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการให้บริการ เพ่ือรองรับความต้องการและบริการที่เพ่ิมขึ้น ๕) ความชัดเจนเชิงนโยบาย 
การบริหารจัดการคลื่นความถี่จะทำาให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจะสามารถวางแผนไว้ 
ล่วงหนา้ และกอ่ให้เกดิการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยท่ียัง่ยนื และ ๖) สรา้งรายได ้
จากการประมูลเข้ารัฐ

นอกจากนี ้กสทช. ไดก้ำาหนดเงือ่นไขให้ผู้ท่ีรับใบอนญุาตฯ ท่ีมุง่เนน้ให้มกีารแขง่ขันอยา่งเสรี 
และเปน็ธรรม และมมีาตรการเพ่ือสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ 
สูงสุด เช่น 

ตารางที่	๖:		รายละเอียดคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ภายใต้การอนุญาตหรือสัมปทานเดิม

ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้รับสัมปทาน คลื่นความถี่ (MHz) สัญญาสิ้นสุด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท ทรูมูฟ จำากัด 1710.0 - 1722.6/1805.0 - 1817.6 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 1747.9 - 1760.5/1842.9 - 1855.5 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน)

839.0 - 849.0/884.0 - 894.0 ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

1722.6 - 1747.9/1817.6 - 1842.9

1760.5 - 1785.0/1855.5 - 1880.0

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

897.5 - 915.0/942.5 - 960.0 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ที่มา: สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑

การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz
เพื่อนำาประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาระบบ 4G LTE  

รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗80 81

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายเพื่อการประกอบกิจการครอบคลุมจำานวน 
  ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจำานวนประชากรทั้งหมดภายใน ๔ ปี ซึ่งไม่สร้าง 
  ภาระให้ผู้ประกอบการมากเกินไป 

●	 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐาน 
  โทรคมนาคมร่วมกันสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ  
  กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ทำาให้ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือรายใหม่ สามารถเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 
  โทรคมนาคมได้

●	 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม  
  (Corporate Social Responsibility - CSR) และจดัทำาแผนคุม้ครองผูบ้รโิภคที ่กสทช.  
  เห็นชอบ รวมทั้งรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไม่น้อยกว่าอัตราท่ีกำาหนดตาม 
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลที่  
  กสทช. กำาหนด

ทั้งนี้ ร่างประกาศทั้งสองดังกล่าว ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเอกสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ไดแ้ก ่ผา่นชอ่งทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์และ/หรอื ผา่นทางโทรสาร และ/หรอื นำาสง่ความคดิเหน็ 
มาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำานักงาน กสทช. สำานักการอนุญาตประกอบ 
กิจการโทรคมนาคม ๑ แล้ว และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ เมื่อ 
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นรอบด้านเพื่อนำามาปรับปรุง  
(ร่าง)  ประกาศดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ ก่อน กสทช. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำา 
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๒.		การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	900	MHz	

สำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กสทช. ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  
๒๕๕๗ โดยที่ประชุม กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 897.5 - 915.0 MHz/942.5 - 960.0 MHz  
พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895 - 915/940 - 960  
MHz รวมถึงเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ท้ัง ๒ ฉบับที่ผ่านการ 
พิจารณาของคณะอนกุรรมการเตรียมการเกีย่วกบัการอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี ่1800 MHz และ 
คลื่นความถี่ 900 MHz และผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กทค. แล้ว โดยสาระสำาคัญ 
ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการ 
โทรคมนาคมย่าน 897.5 - 915.0 MHz/942.5 - 960.0 MHz พ.ศ. .... จะครอบคลุมในเรื่อง 
ต่างๆ เกี่ยวกับการประมูล เช่น เร่ืองความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ จะมีการประมูล ๒ ชุดความถี่  
โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถยื่นประมูลชุดความถี่ใดความถี่หนึ่ง หรือทั้งสองชุดก็ได้  
คณุสมบตัขิองผูร้บัใบอนญุาตต้องไม่มเีกีย่วโยงกนักบัผูร้บัอนญุาตรายอืน่ กำาหนดให้เปิดประมลู 
ชุดคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และดำาเนินการประมูลหลายรอบ  
โดยราคาประมลูในแต่ละรอบจะเพิม่ขึน้ตามลำาดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction)  
โดยกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำานวนชุดคล่ืนความถี่ท่ีจะอนุญาตให้ใช้  
กสทช. จะยกเลิกการประมูล และพิจารณากำาหนดการประมูลคร้ังต่อไปตามความเหมาะสม  
ราคาขั้นตำ่าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  สำาหรับชุดคลื่นความถี่ 2X10 MHz กำาหนดราคา  
๑๑,๒๖๐ ล้านบาท และชุดคล่ืนความถี่ ขนาด 2X7.5 MHz มีราคาที่ ๘,๔๔๕ ล้านบาท  
ระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ท้ังนี้ ระยะเวลาการอนุญาตจะเริ่มต้น 
หลังจากที่สัญญาการอนุญาตให้ดำาเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Cellular Mobile  
Telephone) ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จำากดั (มหาชน) สิน้สดุลง ขอบเขตการอนญุาต ได้แก่ บรกิารโทรคมนาคมในลกัษณะของการให้
บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider 
and service Provider) และการให้บรกิารสิง่อำานวยความสะดวก (Telecommunications Facility)  
โดยมขีอบเขตในการประกอบกจิการโทรคมนาคมดงักล่าว ท่ัวราชอาณาจกัร เงือ่นไขการอนุญาต  
เป็นต้น และร่างประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น อยู่ระหว่างการดำาเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ทางเอกสารในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง e-mail ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
หรือสามารถนำาส่งด้วยตนเองยังสำานักงาน กสทช. 

๑ การประชุมรับฟังความ 
 คิด เ ห็นสาธารณะ ต่อ 
 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
 1 8 0 0  M H z  แ ล ะ 
 ร่างประกาศ กสทช. เรือ่ง 
 แผนความถี่วิทยุกิจการ 
 โทรคมนาคมย่าน 1800 
 MHz

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓.		ความคืบหน้าการดำาเนินการ

นอกจากการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๕๖) และคลื่น 
ความถี่ย่าน 900 MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๕๘) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กสทช. ยังมีแผนที่จะ 
จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๖๑) มีระยะเวลาการอนุญาต  
๑๕ ปี ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานด้วย

แต่โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำาสั่งที่ ๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง การระงับการ 
ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น  
มผีลทำาใหก้ารประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคม คอื การประมลูคลืน่ความถี ่1800 MHz  
และการประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz ทีก่ำาหนดจะมขีึน้ในเดอืนสงิหาคมและเดอืนพฤศจกิายน  
ปี ๒๕๕๗ ตามลำาดับ ต้องชะลอการดำาเนินการออกไปก่อนเป็นระยะเวลา ๑ ปี

อย่างไรก็ดี คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรท่ีใช้ได้ตลอดไป และการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ 
เกดิประสทิธภิาพเปรยีบเสมอืนการสร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นต้นนำา้ในการขับเคลือ่น 
เศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง เมื่อไม่ใช้คลื่นท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์จะ 
ทำาให้ประเทศชาตเิสยีโอกาส ดงัน้ัน เพือ่ประโยชน์สาธารณะ กสทช. จะได้ดำาเนนิการประมลูคลืน่ 
ความถี ่1800 MHz และการประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับแนวนโยบายการ 
ใช้จ่ายเงนิงบประมาณของรฐั โดยคำานงึถงึความมัน่คงของรฐัและประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคญั 

การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม

ในปี ๒๕๕๗ ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่สำาคัญ ดังนี้

๑.	 การคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
หรือสัมปทาน	

สำาหรับกรณีของคล่ืนความถี่ 1800 MHz ที่ส้ินสุดสัญญาสัมปทานไปแล้ว และจะสิ้นสุด
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของบริษัท ทรูมูฟ 
จำากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น กสทช. ได้ออกประกาศ 
กสทช. เรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน  
ตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๙๔/๒๕๕๗ แล้ว เมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม  
๒๕๕๗ ซึง่ขยายระยะเวลาคุ้มครองฯ ออกไปจนถงึวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดงันัน้ ประชาชน 
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีบ่นคลืน่ความถี ่1800 MHz มัน่ใจไดว้า่ซมิจะไมด่บั และจะสามารถ 
ใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒.	 การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจาย 
เสียงและโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

กสทช. ได้ดำาเนินการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์เอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชน โดยนางสาวสุภิญญา  
กลางณรงค์ กสทช. ดา้นการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิประชาชนในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ และนายประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ 
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม ได้จัดให้มีเวทีสาธารณะ 
เพื่อประชุมปรึกษาหารือนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ภายใตก้จิกรรมตา่งๆ ดงัรายละเอยีด 
ปรากฏในตารางที่ ๗ 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 กิจกรรม	NBTC	Public	Forum 

 ไดจ้ดัเวทสีาธารณะเพือ่ประชมุปรกึษาหารอืนโยบายดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและสทิธิ
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน ภายใต้กิจกรรม NBTC Public Forum ดังราย
ละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘

ตารางที่	๘: การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน
  ภายใต้กิจกรรม NBTC Public Forum

กิจกรรม หัวข้อ เวลา สถานที่

NBTC Public Forum 
ประจำาปี ๒๕๕๗

“ครั้งที่ ๑”

“ร่วมสร้างมาตรการ	หยุด!	การประกอบการที่เอาเปรียบและ
โฆษณาน่ารำาคาญ”  และนำาเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง การกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. .... โดยระดมความคิดเห็น เพื่อนำาไปแก้ไขและดำาเนินการต่อไป

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

NBTC Public Forum
ประจำาปี ๒๕๕๗

“ครั้งที่ ๒”

“ร่วมเตรียมการป้องกันปัญหา	‘ซิมดับ’” โดยได้ระดมความเห็น  
ต่อมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด 
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เพื่อนำาไปแก้ไขในการดำาเนินงานต่อไป

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร

NBTC Public Forum 
ประจำาปี ๒๕๕๗ 

“ครั้งที่ ๓”

“ฟุตบอลโลก	:	เกมหรือการพนัน	กับบทบาทอันท้าทายของสื่อ”	
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดของประชาชนและ 
ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพนันฟุตบอล เพื่อนำามาใช้
เป็นแนวทางการกำากับดูแลกิจการต่างๆ ในกรอบอำานาจหน้าที่ของ 
กสทช. ต่อไป 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร

NBTC Public Forum 
ประจำาปี ๒๕๕๗ 

“ครั้งที่ ๔”

“ปัญหาและทางออก	กรณีผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์” โดยมีนักวิชาการอิสระและตัวแทนคณะ
ผู้ดำาเนินโครงการศึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-
ทหารลาดกระบัง สรุปผลการศึกษาจากผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ รวมทั้งยังมีการเสวนาปัญหาและหาทางออกร่วมกันของ 
ผู้บริโภคในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับกรณีนี้อีกด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร

NBTC Public Forum
ประจำาปี ๒๕๕๗ 

“ครั้งที่ ๕”

“ฟ้องหมิ่นประมาท”	เครื่องมือปิดกั้นการตรวจสอบ/การทำาหน้าที่! วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

NBTC Public Forum
ประจำาปี ๒๕๕๗  

“ครั้งที่ ๖”

สิทธิเสรีภาพในการส่ือสารของประชาชน:	กรณีกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพมหานคร

ตารางที	่๗:  การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กิจกรรม หัวข้อ เวลา สถานที่

การเสวนา ผลกระทบและอิทธิพลของละครโทรทัศน์ต่อสิทธิเด็กและสตรี และ ในภาคบ่ายหัวข้อ  
แนวปฏิบัติในการผลิตรายการละครสำาหรับเด็กและสตรี 

วันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

การเสวนา “Silencing Media Coverage of Migrants: The Wider Repercussions in Thailand”  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

การประชุมเสวนา การปกป้องสิทธิเด็กและสตรี ในรายการและข่าวทางสื่อโทรทัศน์  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

การประชุมระดมรับฟัง 
ความคิดเห็น

ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคกรณี “การแลกรับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล 
หรือ Set Top Box”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

การประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ

นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เรื่อง 
“ทิศทางการปฏิรูปสื่อที่ควรเป็น”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะประเด็น

“แนวคดิการกำาหนดมลูคา่คปูองทีค่ำานงึถงึการคุม้ครองผู้บรโิภคและประโยชนส์าธารณะ” 
ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร

การรับฟังคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ชี้แจง

ความรับผิดชอบร่วมในการควบคุมปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคในช่องทางดาวเทียมกับ
โครงข่ายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสำาหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง (กิจการ
ที่ไม่ใช่คลื่น) ประเภทบอกรับสมาชิก ๒๑ โครงข่าย

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

กรุงเทพมหานคร

เวทีระดมความคิดเห็น  “การสร้างสรรค์รายการสำาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโทรทัศน์ดิจิตอล”  
เพือ่สือ่สารขอ้มลูและรบัฟงัความคดิเหน็ตลอดจนขอ้เสนอแนะตา่งๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการ  
ผู้ผลิตรายการในช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้
โทรทศันเ์ป็นสว่นหนึง่ในการสนบัสนนุ และพฒันาการเรยีนรู ้รวมถงึสรา้งสรรคจ์นิตนาการ
ให้แก่เด็ก เยาวชน  และร่วมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

ประชุมรับฟังความคิดเห็น “หมดสัญญาสัมปทาน: ทรู วิชั่นส์ คุ้มครองสมาชิกอย่างไร”  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ใหแ้กส่มาชกิ ผลกระทบตอ่ผูบ้รโิภคทีเ่ปน็สมาชกิและนโยบายการคุม้ครองผูบ้รโิภคตอ่ไป 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ สำานักงาน กสทช.

กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา “ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร”  และ “ประชาชนได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลคืออะไร 
การดำาเนินการเปลี่ยนผ่านการรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิตอล และ 
ทีวีดิจิตอลในโลกปัจจุบัน

วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สำานักงาน กสทช.

กรุงเทพมหานคร

การประชุมนานาชาติ
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) 
และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล 

(Consumer International)

การคุม้ครองผูบ้ริโภคในยคุดจิติอล International Conference: Consumer Protection 
in the Digital age 

ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
ณ สำานักงาน กสทช.

กรุงเทพมหานคร



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗86 87

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ กสทช. ได้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชน  
จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ หรือ  
เพชรบุรีโมเดลขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล อำาเภอชะอำา เพื่อหาทางปรึกษาหารือถึงแนวทางร่วมกัน 
ในการแก้ปัญหาโฆษณา อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงผ่านส่ือวิทยุและโทรทัศน์ที ่
กำาลังเป็นปัญหาในขณะนี้ โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานส่วนกลางให้ความ 
สนใจเข้าร่วม อาทิ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการ 
ด้านสื่อ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สหพันธ์วิทยุชุมชน 
แห่งชาติ และสหพันธ์ผู้บริโภค 

โดยผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชน จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ข้อมูลต่อ 
ท่ีประชุมว่า ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคประชาชน จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓  
เพ่ือต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิผู้บริโภค ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน 
นโยบายสาธารณะ รวมท้ังการบริหารจัดการแผนงาน และรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น โดยใน 
ปี  ๒๕๕๖ ศนูย์คุม้ครองฯ ได้เฝ้าระวังสถานวิีทยใุนจงัหวัดและพบว่ามกีารโฆษณาผลิตภณัฑ์บรรยาย 
เกนิสรรพคณุ และก่อให้เกดิความเข้าใจผดิในสาระสำาคญัเกีย่วกบัสนิค้าในผลติภณัฑ์ต่างๆ อาทิ  
นำ้าเห็ดสกัด นำ้ามันจมูกข้าว นำ้ามันรำาข้าว และเครื่องดื่มสำาหรับสตรี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ศูนย์ 
คุ้มครองฯ ได้บันทึกเก็บไว้ได้จัดส่งให้สำานักงาน กสทช. ดำาเนินการทางกฎหมายแล้ว ซึ่งการ 
ทดลองทำาโครงการต้นแบบเพชรบุรโีมเดลครัง้นี ้ศนูย์คุม้ครองฯ คาดหวงัว่าจะสามารถยกระดบั 
ปัญหานี้ให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการร่วมแก้ไขปัญหาครั้งน้ีด้วย  
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้ความร่วมมือ และรับเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาเรื่องสื่อโฆษณา  
ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญที่ส่งผลกระทบประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ให้ได้รับการแก้ไข 

๒,๓,๔,๕ การประชุม เชิ ง  
ปฏบิตักิารเพือ่สรา้งเครอืขา่ย 
ผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ 
ระหว่างสํานักงาน กสทช. 
แ ล ะ ศู น ย์ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ  
ผู้บริโภคประชาชนจังหวัด
เพชรบุ รี  เมื่ อวันที่  ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๗

๒ ๓

๕๔

๓.	 การทดลองทำาโครงการตน้แบบ	“เพชรบรุโีมเดล”	เพือ่แกป้ญัหาโฆษณา
เกินจริง	

โครงการต้นแบบ “เพชรบุรีโมเดล” เกิดขึ้นจากมติ กสท. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  
ได้เห็นชอบต่อระยะเวลาใบอนุญาตออกไปหลังครบปีของกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
หรือช่องรายการดาวเทียม จำานวน ๑๗๗ ช่องรายการ ต่ออีก ๒ ปี ส่วนช่องรายการที่อยู่ระหว่าง 
กระบวนการพิจารณาต่อใบอนุญาต ๔ ช่องรายการ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการ 
พิจารณาของสำานักงาน กสทช. และยังไม่ปรากฏข้อยุติ นอกจากนี้ยังมี ๒ ช่องรายการท่ีอยู่ 
ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องเนื้อหารายการ ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติออกใบอนุญาตต่อ  
๒ ปี โดยมีเงื่อนไขว่าหากผลการพิจารณาว่ามีความผิดตามที่ถูกร้องเรียนจะพิจารณาต่อ 
ใบอนุญาตให้เหลือ ๑ ปี ส่วนช่องรายการที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองจำานวน ๒ ช่องรายการ  
ได้ต่อใบอนุญาต ๑ ปี ซึ่งข้อร้องเรียนหรือเงื่อนไขในการพิจารณาต่อใบอนุญาตที่ผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตจะต้องมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกับสำานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุม กสท. ภายใน ๓๐ วัน จากนี้ คือ กรณีการโฆษณาโดยที่ 
ไม่ได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในมาตรการ 
ท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 
ในวทิยแุละโทรทศันท์ีผ่า่นมา โดยมสีำานกังาน กสทช. และ อย. เปน็ตวัหลกั แตส่ิง่สำาคญัของการ 
ขับเคลือ่นเฝา้ฟงัระวงัปญัหานีอ้ยูท่ีเ่ครอืขา่ยผูบ้รโิภคทีต่ระหนกัและเหน็ความสำาคญัของปญัหา

๑ การจัดเวทีสาธารณะ 
 ภายใต้กิจกรรม NBTC  
 Public Forum เพื่อร่วม 
 ห า รื อ น โ ย บ า ย ด้ า น 
 การคุ้มครองผู้บริ โภค 
 และส่งเสริมสทิธเิสรีภาพ 
 ของประชาชน

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๕.	 เปิด	 “ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย”	 
เพื่อจัดระเบียบคุ้มครองผู้บริโภค	เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐานสื่อวิทยุ–ทีว	ี 
ใกลช้ดิ	๒๔	ชัว่โมง	ประสานสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	 
และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	(สตช.)	ดำาเนินการลงโทษผู้กระทำาผิด

ศนูยต์รวจสอบฯ ทำาหนา้ทีใ่นการตรวจสอบเนือ้หาทีเ่ผยแพรผ่า่นวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน ์พรอ้มบนัทกึเกบ็เปน็หลกัฐานในการดำาเนนิคดกีบัผูท้ีก่ระทำาผดิกฎหมาย และคุม้ครอง
ผู้บริโภคไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
จากผูป้ระกอบการโฆษณาสนิคา้ ตลอดจนปอ้งกนัไมใ่หผู้บ้รโิภคถกูชกัจงูใหด้ำาเนนิการอยา่งหน่ึง
อยา่งใดเพือ่ประโยชนข์องผูเ้ผยแพรโ่ฆษณา เนือ่งจากทีผ่า่นมาการตรวจสอบขอ้มลูทีผ่ดิกฎหมาย 
ไม่สามารถดำาเนินการได้ทันท่วงที และขาดหลักฐานอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในการดำาเนินการ 
ลงโทษตามกฎหมาย 

เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๗ จึงได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ 
ที่ผิดกฎหมายขึ้น ณ สำานักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน ๘ (สายลม) กรุงเทพมหานคร  
โดยในปแีรกของการดำาเนนิการครอบคลมุจำานวน ๘๐ สถาน ีแบง่เปน็สถานโีทรทศัน ์ชอ่งรายการ 
ทีวีเคเบิ้ล รายการทีวีดาวเทียม รวม ๔๐ สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงหลักและวิทยุ
กระจายเสียงชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลอีก ๔๐ สถานี โดยระบบการตรวจสอบ 
ข้อความ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การตรวจสอบ
โดยระบบซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ สำานักงาน กสทช. ซ่ึงจะทำา
หน้าที่ติดตาม (มอนิเตอร์) สปอตโฆษณา และเนื้อหารายการต่างๆ ทั้ง ๘๐ สถานีตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง โดยไม่มีวันหยุด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบวินาทีต่อวินาที ซ่ึงระบบการตรวจสอบ
นี้เป็นการใช้เทคโนโลยีเทียบเคียงเสียง ที่เรียกว่า Audio Finger Print จึงสามารถรายงาน 
การออกอากาศทัง้หมดของโฆษณา หรอืเนือ้หาทีก่ำาหนดใหต้รวจสอบ วา่มกีารออกอากาศทีช่อ่ง 
หรือรายการใด ในช่วงเวลาใด หรือจำานวนการออกอากาศ พร้อมท้ังจัดเก็บเนื้อหาโฆษณา  
เน้ือหารายการ และไฟล์เสียงออกอากาศย้อนหลังเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเน้ือหาการออกอากาศ โดยมีการ 
แสดงผลการทำางานแบบ Real-time 

๑,๒ พิธีเปิดศูนย์ตรวจสอบ 
 เนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ 
 ท่ี ผิ ด ก ฎ ห ม า ย  ณ  
 สาํนกังาน กสทช. เมือ่วนัที ่
  ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

๓ การปฏิบัติงานภายใน 
 ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหา 
 วิทยุและโทรทัศน์ที่ผิด 
 กฎหมาย

๒

๓๑

 กสทช. ในฐานะทีม่บีทบาทในการกำากับดแูลผูไ้ด้รบัใบอนญุาตกจิการวทิยแุละโทรทศัน์  
พร้อมให้การสนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผูบ้รโิภค เพือ่ให้เกดิกลไกความร่วมมอื 
กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และจะได้ประสานความร่วมมือทางข้อมูลและคดีกับ 
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน คือเงื่อนไขการต่อ 
ใบอนุญาตทีวีดาวเทียมหลังครบ ๑ ปี ซึ่งหาก “เพชรบุรีโมเดล” เกิดขึ้นได้จริง จะเป็นประโยชน์ 
ในกำากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และสร้างความเข้มแขง็ให้ผูบ้รโิภคสือ่ด้วย  
โดยจะมีการขยายผลในจังหวัดอื่นๆ ด้วย และผลจากการประชุมในครั้งนี้ มีข้อเสนอที่น่าสนใจ 
และสามารถนำาไปดำาเนินงานต่อได้อีกด้วย กล่าวคือ การแต่งตั้งคณะทำางานในระดับจังหวัด  
อำาเภอ การสร้างเครอืข่ายเพือ่ให้ข้อมลู ทัง้เฝ้าระวงัและพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายด้วย สนบัสนนุ 
ทำาพ้ืนทีต้่นแบบ สถานีวทิยชุมุชนต้นแบบ การจดัทำายทุธศาสตร์ “รูเ้ท่าทันสือ่” ในจงัหวดัเพชรบุรี  
รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อออกโฆษณาในสื่อนำ้าดี โดยการทำาความร่วมมือกับวิทยุชุมชน ถ้าหาก 
พบการกระทำาผิดจริง กสทช. ตำารวจ และ อย. จะร่วมกันดำาเนินการทางกฎหมาย รวมทั้ง  
การให้ความรู้กับผู้บริโภค และสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มช่องทางรับเรื่อง 
ร้องเรียนให้มากขึ้น

๔.		จัดทำาข้อตกลงความเข้าใจ	 (MOU)	 ระหว่างสำานักงาน	 กสทช.	 
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค	 (มพบ.)	 และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสากล	 
[Consumers	International	(CI)]

ได้มกีารลงนามในขอ้ตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหวา่งสำานกังาน กสทช. กบัมลูนธิคิุม้ครอง 
ผูบ้รโิภค (มพบ.) และองค์กรคุ้มครองผูบ้รโิภคสากล [Consumers International (CI) ] เมือ่วนัท่ี  
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำานักงาน กสทช. โดยมี กสทช. สุภิิญญาฯ และกสทช. ประวิทย์ฯ เป็น 
ประธานฯ โดยข้อตกลงความเข้าใจในการร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลาต่อเนื่อง ๓ ปี มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สรา้งความรว่มมอื และสรา้งองคค์วามรูใ้นดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยมีกรอบความร่วมมือในการจัดสัมมนา เสวนา ประชุม หรือกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์อื่นๆ การพัฒนาบุคลากรของสำานักงาน กสทช. การสร้าง 
เครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
การแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์เอกสารหรือแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยในปี ๒๕๕๗  
มกีจิกรรมทีร่ว่มกนัดำาเนนิการ ไดแ้ก ่การสมัมนาระดบันานาชาต ิInternational Conference:  
Consumer Protection in the Digital Age ณ ประเทศไทย การอบรมพัฒนาบุคลากร 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กสทช. เกี่ยวกับแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภค และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับพื้นที่ (จังหวัด) โดยจะ 
ดำาเนินการร่วมกันระหว่างสำานักงาน กสทช. และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

๕



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗90 91

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

สำานกังาน กสทช. รว่มกบั บรษิทั ซพี ีออลล ์จำากดั (มหาชน) ไดม้กีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลง 
ความรว่มมอืรว่มกนั เรือ่งการจดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนผู้ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนทีใ่นลกัษณะ 
เรียกเกบ็เงนิล่วงหนา้ เพ่ือเปดิให้บริการลงทะเบยีนซมิแบบเตมิเงนิท่ีเปดิเบอร์ใหม ่ณ รา้นสะดวก 
ซือ้เซเวน่อเีลฟเวน่ โดยเปน็การนำารอ่งเปดิให้บรกิารกอ่นจำานวน ๑๙ สาขา ในเขตกรงุเทพฯ และ 
ปริมณฑล เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช. ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอื การจดัเกบ็ขอ้มลูการลงทะเบยีนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในลักษณะทีเ่รยีกเกบ็
เงนิลว่งหนา้ ผา่นระบบสมารท์โฟน ภายใตแ้อพพลเิคชัน่ “๒ แชะ” ระหวา่งสำานกังาน กสทช. กับ
บริษัท เอก-ชัยดสิทริบวิช่ัน ซิสเทม จำากดั และ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากดั (มหาชน) และไดม้ี
กจิกรรมรณรงคใ์นพืน้ทีต่า่งๆ เชน่ ลานแสดงสนิคา้ UD Town จงัหวดัอดุรธาน ีและลานแสดงสนิคา้  
City Walk ของหา้งสรรพสนิคา้ เดอะมอลล ์นครราชสมีา เปน็ตน้ โดยไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีิง่ 
จากผู้แทนผู้ประกอบการโทรศพัทเ์คล่ือนที ่ไดแ้ก ่บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน) บรษิทั  
ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) บริษทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากดั (มหาชน) บริษทั ทรมูฟู จำากดั  
และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

ในปี ๒๕๕๗ “แอพพลิเคชั่น ๒ แชะ ได้กระตุ้นการลงทะเบียนซิมการ์ดผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีร่ะบบเตมิเงนิ หรอืพรเีพด ทัง้ในสว่นผูใ้ชบ้รกิารรายใหมแ่ละรายเดมิ เพือ่ยนืยนัความเปน็
เจา้ของเลขหมาย เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ เมือ่เลิกใช้บริการกส็ามารถขอรับเงนิคนืได ้ทัง้ยงั
ปอ้งกนัการนำาเอาหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ทำาผิดกฎหมายอยา่งการขม่ขู ่หลอกลวง ซือ้ขายยาเสพ
ติดหรือสิ่งของผิดกฎหมาย ติดต่อหรือจ้างวานเพื่อก่ออาชญากรรม รวมทั้งใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในการจุดชนวนระเบิดเพื่อก่อวินาศกรรม อันนำาไปสู่การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
และเปน็อนัตรายตอ่สงัคมไทยได ้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัสามารถสบืคน้หาผู้กระทำาผิดมาลงโทษ
ได้ และร่วมกันสร้างสังคมท่ีเป็นสุขและปลอดภัยร่วมกันด้วยการลดปัญหาสังคม”

๒ ๓

๒ พธิลีงนามบนัทึกขอ้ตกลง 
 ความร่ วมมื อร่ วมกับ 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
 (มหาชน)

๓ พธิลีงนามบนัทึกขอ้ตกลง 
 ความ ร่วม มือ ร่วม กับ 
 บริษัท เอกชัยดิสทริบิวช่ัน  
 ซสิเทม จาํกัด และ บรษิทั 
 บิ๊กซี ซู เปอร์เซ็นเตอร์  
 จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ระบบจะเก็บฐานข้อมูลโฆษณาไว้ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นเวลา ๖๐ วัน กรณี
พบข้อมูลที่เผยแพร่ออกอากาศนั้นผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ 
หรือกรณีหมิ่นประมาท หรือโฆษณาเกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง 
เผยแพร่โฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจาก อย. โดยสำานักงาน กสทช. จะเป็นศูนย์กลาง
จัดส่งข้อมูลที่รวบรวมเป็นรายงานประสานต่อไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
ต่อไป เช่น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.)

๖.		การรณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารรกัษาสทิธ	ิรกัษาเบอร	์รกัษาเงนิ	โดยลงทะเบยีน
ยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน	 ผ่าน
แอพพลิเคชั่น	“๒	แชะ”

เพื่อต่อยอดการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำาหนดให้ผู้ประกอบการ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำาหรับ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ห้ามไม่ให้คิด 
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงเกิน ๙๙ สตางค์ต่อนาที และให้ผู้ประกอบการ 
ลดค่าธรรมเนียมการคงสิทธิเลขหมายหรือการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม จากเดิม ๙๙ บาท  
เป็น ๒๙ บาท โดยใช้เวลาในการดำาเนินการ ๓ วันทำาการ ตลอดจนกำาหนดให้ผู้ใช้ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน หรือพรีเพด ได้รับวันใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
ในทุกครั้งที่เติมเงิน โดยสามารถเก็บสะสมวันใช้งานโทรศัพท์สูงสุดได้อย่างน้อย ๓๖๕ วัน  
และเมื่อยกเลิกสัญญาการใช้บริการ จะได้รับเงินคงเหลือในระบบคืน ภายใน ๓๐ วัน  
หรืออาจโอนเงินนั้นไปยังเลขหมายอื่นในค่ายเดียวกันได้ ในปี ๒๕๕๗ กสทช. จึงได้สนับสนุน 
ให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน โดยลงทะเบียนยืนยันความเป็นเจ้าของ 
เลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นทีด่งักลา่ว ผา่นแอพพลเิคชัน่ “๒ แชะ” ณ ศนูยบ์รกิารทกุแหง่ จดุใหบ้รกิาร 
ที่มีสัญลักษณ์ “๒ แชะ” หรือร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น จำานวน ๗,๗๐๐ สาขาทั่วประเทศ  
โดยแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำาตัวอื่นใดที่ออกโดย 
ราชการทีใ่ชแ้ทนได้ การลงทะเบยีนยนืยนัความเปน็เจา้ของเลขหมาย จะชว่ยใหเ้กดิความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการในการขอรับเงินคืน ภายหลังจากการยกเลิกการใช้บริการ และช่วยลดปัญหา
มิจฉาชีพนำาซิมการ์ดไปใช้ในการก่ออาชญากรรม

๑ โครงการรณรงค์การ 
 ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 
 เติมเงิน

๑

๔



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗9๒ 93

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

SIM ใหม่ + SIM เก่าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

ทำางานบน Smart Phone ของตัวแทนจำาหน่าย SIM

สะดวก
มีจุดให้บริการ
ทั่วประเทศ

รวดเร็ว
ใช้หลักฐานเพียง ๒ อย่าง

เลขหมายโทรศัพท์ (หรือรหัส
โทรศัพท์ กรณี SIM เก่า) + 

บัตรประชาชน

ข้อมูลผู้ ใช้
บริการถูกเก็บ

รักษาอย่างปลอดภัย
ข้อมูลถูกส่งตรงไปเก็บท่ี

สำานักงาน กสทช. 
และผู้ให้บริการ

ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

จากการขยายจดุบรกิารลงทะเบยีนไปยงัตวัแทนจำาหนา่ยดว้ยแอพพลเิคชัน่ “๒ แชะ” ตัง้แต ่
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา กว่า ๕๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่  
เซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ได้เปิดบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนผู้ใช้บริการ 
ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่และกำาลังดำาเนินการกระจายการใช้งานไปยังทุกสาขาทั่วประเทศจนถึง 
ปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านแอพพลิเคช่ัน “๒ แชะ” ในทุกช่องทางแล้ว จำานวน  
๑,๑๙๒,๒๒๔ เลขหมาย ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ 
จะดำาเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๙

ตารางที่	๙: การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินด้วยแอพพลิเคชั่น “๒ แชะ”

๒ แชะ รูปแบบอื่น
รวม (เลขหมาย)

Sim card ใหม่ Sim card เก่า Sim card ใหม่ Sim card เก่า
AIS

๑๖๙,๓๔๗

๓,๘๑๘ ๑,๖๙๑

๕๔๗,๘๙๕
AWN ๒๙๔,๕๖๓ ๗๘,๔๗๖

CAT ๑๑,๔๖๓ ๑๘,๕๓๘ ๓๐,๐๐๑

DTAC
๑๔๙,๑๐๒

๒๕,๐๙๗ ๑๒,๒๙๑
๔๓๑,๖๓๙

DTN ๑๖๘,๙๘๘ ๗๖,๑๖๑

RFT
๗๘,๕๘๓ ๕๕,๓๒๓ ๑๓๓,๙๐๖

RM

TOT ๓๒,๐๕๐ ๑๖,๗๓๓ ๔๘,๗๘๓

รวม ๔๔๐,๕๔๕ ๗๕๑,๖๗๙ ๑,๑๙๒,๒๒๔

*ยอดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน
ที่มา: สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

๒๗ มิ.ย. ๕๗ ๓๑ ก.ค. ๕๗ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ๓๑ ต.ค. ๕๗ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ ม.ค. ๕๘ เม.ย. ๕๘

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
เริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่น ๒ แชะ
ณ ตัวแทนจำาหน่ายใน กทม.

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เปิดให้บริการ ๒ แชะ
ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เริ่มใช้งาน ๒ แชะ ที่เซเว่นอีเลฟเว่น

มกราคม ๒๕๕๘
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ Big C และ Tesco Lotus

เมษายน ๒๕๕๘
เริ่มใช้งานระบบลงทะเบียน
ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ สำานักงาน กสทช. ได้รณรงค์การลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน สร้าง 
แอพพลิเคชั่น “๒ แชะ” ในพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร  
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และ 
นครศรีธรรมราช เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบเติมเงิน 
มาลงทะเบียนซิมการ์ด ทั้งเก่าและใหม่ผ่านแอพพลิเคช่ัน “๒ แชะ” เพื่อยืนยันความเป็น 
เจา้ของเลขหมายโทรศพัท ์และรกัษาสทิธใินการรบัเงนิคา่บรกิารทีค่งเหลอืคนื กรณทีีเ่ลกิใชบ้รกิาร  
ดังกล่าวมาแล้ว



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๙.		แกไ้ขปญัหาเนต็รัว่	และรณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถงึสทิธขิองตนในการ
ปดิบรกิารอนิเทอรเ์นต็ระหวา่งประเทศ	(International	Data	Roaming) 
โดยกด	*๑๐๖#	แล้วโทรออก	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพ่ือแก้ปัญหาเน็ตร่ัว อันส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าโทรศัพท์เป็นจำานวนมาก กสทช. จึงได้  
ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำานักงาน กสทช. เพื่ออำานวยความสะดวกและบริการ
ประชาชน เมือ่วันที ่๕ มนีาคม ๒๕๕๗ ณ บรเิวณประตทูางเขา้ - ออก หมายเลข ๖ บรเิวณผูโ้ดยสาร 
ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น ๔ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการ
ระมดัระวงั และเรือ่งการใชง้านอปุกรณส์มารท์โฟน รวมถงึวธิกีารปดิบรกิารขอ้มลูผา่นอินเทอรเ์น็ต 
และวิธีปดิบริการอนิเทอร์เนต็ระหว่างประเทศ (International Data Roaming) แกป่ระชาชนผูใ้ช ้
บริการ ด้วยการกด *๑๐๖# แล้วกดโทรออกได้ทุกเครือข่าย โดยไม่เสียค่าบริการ และเมื่อกลับ 
มายังประเทศไทยสามารถเปิดใช้งานบริการข้อมูลได้ตามปกติ โดย AIS กด *๑๒๙*๒# แล้ว 
กดโทรออก DTAC  กด *๑๒๓*๔# แล้วกดโทรออก TRUE MOVE H กด *๑๑๓*๑# แล้ว 
กดโทรออก นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่าน 
อนิเทอรเ์นต็ รวมถงึการใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธขิองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคมแกป่ระชาชน โดย 
การจดัรณรงค ์และการประชมุสมัมนาในทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ การเผยแพรเ่อกสาร วดิโีอคลปิ  
และสปอตโฆษณา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับจังหวัดนครพนม “รณรงค์ 
การใช้มือถือริมโขง ระวัง!!! ถูกคิดค่าโทรข้ามประเทศ” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม โดยภายในงานมีกิจกรรมและเปิดตัวรถ 
แหป่ระชาสมัพนัธ ์รวมทัง้การออกบธูนทิรรศการใหค้วามรูเ้รือ่งการใชบ้รกิารโรมมิง่ และบรกิาร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค 
และประชาชนท่ัวไปมีความตระหนักรู้ในเร่ืองใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในบริเวณชายแดน 
ได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งสามารถป้องกันปัญหาการถูกคิดค่าบริการโรมมิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยไม่รู้ตัว เป็นต้น 

๒ ๓

๒,๓ การจัดกิจกรรมและ 
  เปิดตัวรถแห่ประชา- 
  สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ก า ร 
  ออกบูธนิทรรศการ 
  ให้ความรู้เรื่องการใช้ 
  บ ริ ก า ร โรมมิ่ ง แ ล ะ 
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 
  พื้นที่บริเวณชายแดน  
  เคลื่อนที่แบบเติมเงิน

๗.		แก้ไขปัญหา	SMS	กวนใจ	หรือ	SMS	ที่ไม่ได้ตั้งใจสมัคร	ให้ผู้ใช้บริการ	

กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าได้รับข้อความโฆษณา 
ทางธุรกิจ (SMS) ทั้งข้อความประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้า เชิญชวนสมัครใช้บริการต่างๆ หรือ 
ดาวน์โหลดคลิป โหลดเกม ดูดวง เสี่ยงโชค ทายผลฟุตบอล และรูปอื่นๆ ที่ส่งมาทางโทรศัพท์ 
เคลือ่นที ่เพือ่ใหส้มคัรใชบ้รกิารโดยไมต่ัง้ใจ หากไมเ่ข้าใจเงือ่นไขของบรกิาร SMS ท่ีไดร้บัสรา้งความ
รำาคาญใหผู้ใ้ชบ้รกิาร นอกจากนีบ้างรายยงัถกูเกบ็คา่บรกิารเปน็จำานวนมาก ดงันัน้ เพือ่แกป้ญัหา  
SMS กวนใจ หรือ SMS ที่ไม่ได้ต้ังใจสมัคร เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช.  
จงึรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นท่ีท้ัง ๕ ราย ไดแ้ก ่บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน)  
บรษัิท ทโีอท ีจำากดั (มหาชน) บรษัิท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำากดั (มหาชน) บรษิทั เรยีล-  
มูฟ จำากัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำากัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
ร่วมกันเปิดช่องทางยกเลิกบริการ SMS ผ่านระบบ IVR *๑๓๗ (ยกเว้น TOT 3G ที่ยังมีข้อจำากัด 
ในเรือ่งของระบบ แตก่ไ็ดม้กีารจดัทำาระบบการยกเลกิผา่น SMS โดยผูท้ีต่อ้งการยกเลกิสามารถ 
พิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ไม่ต้องการ เว้นวรรค b ส่ง SMS ไปที่ ๑๗๗๗ โดยไม่เสียค่าบริการเช่นกัน) ทำาให้ 
ผูใ้ชบ้รกิารมชีอ่งทางในการหยดุขอ้ความ SMS กวนใจ/ไมต่ัง้ใจสมคัร โดยสามารถยกเลกิบรกิาร  
SMS เพียงกด *๑๓๗ โทรฟรีทุกเครือข่าย

๘.		แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ	 ที่ถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์
เคล่ือนที่เป็นจำานวนมากจากการซื้อไอเทมในเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่

กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการที่ถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เป็นจำานวนมากจากการซื้อไอเทมในเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เกมคุกกี้รัน  
โดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ จึงได้ร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ผู้ประกอบการจาก  
Google (Thailand) และ Line (Thailand) จึงกำาหนดแนวทางป้องกันปัญหา โดยให้ 
ทีมวิศวกรของ Google ติดตั้งระบบให้มีการยืนยันพาสเวิร์ดทุกครั้งในการซื้อสินค้าผ่าน 
บริการของ Google Play store และให้มีการยืนยันการทำารายการซ้ือตอบกลับจาก  
Google เป็นภาษาไทย และให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด กำาหนด 
กรอบวงเงินในการซ้ือ หรือใช้บริการในระบบการเรียกเก็บบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกินวงเงินที่กำาหนดของแต่ละเลขหมาย

๑

๑ สาํนักงาน กสทช. รว่มกบั 
 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร โทรศัพ ท์  
 เคลื่อนที่ จํานวน ๕ ราย 
 ในการดําเนินโครงการ 
 รณรงค์การลงทะเบียน 
 ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร โทรศั พท์  
 เคลื่อนที่แบบเติมเงิน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑๑.	การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง	Cyber	Security	แก่ประชาชน

 ดว้ยในปจัจบุนัเทคโนโลยกีารสือ่สารมคีวามกา้วหนา้อยา่งมากและไดเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ 
ของชีวิตประจำาวันของประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยการ 
ส่ือสารไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ เสียง และส่ือมัลติมีเดียต่างๆ สามารถรับส่งผ่านเครือข่าย 
โทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเรื่องงานหรือ 
ธุรกรรมต่างๆ ดำาเนินไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม  
แม้เทคโนโลยีจะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นเดียวกัน หากผู้ใช้รู้ไม่เท่าถึงอันตรายที่อาจ 
เกิดจากการใช้อุปกรณ์มือถือหรือพกพานั้นๆ สำานักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
ความมั่นคงเครือข่าย และข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม จึงเล็งเห็น 
ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว และได้จัดทำาหนังสือ Cyber Security สำาหรับประชาชนขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการได้มีความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
อย่างชาญฉลาด รู้ทันกลโกงต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน  
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งการ 
จัดกิจกรรม NBTC Campus Tour 2014 ในหัวข้อ Cyber Security คิดก่อนคลิ๊ก “มหันตภัย
ปลายนิ้ว” เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แก่ประชาชนในการใช้งาน
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

๑๒.		การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารโทรคมนาคมกับการ 
		ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
		ให้แก่ประชาชน

 ในระบบการติดต่อส่ือสารเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการจัดการสาธารณภัยทั้งที่ 
เกดิจากธรรมชาตแิละการกระทำาของมนษุย ์ระบบการส่ือสารมคีวามสำาคัญในทุกขัน้ตอนของการ 
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Management) 
ตั้งแต่ขั้นการเตรียมการ จนกระทั่งขั้นการฟื้นฟูและบูรณะ เช่น การนำาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning  
System) และการบรหิารจดัการในภาวะฉกุเฉนิและสาธารณภยัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุเทา่ที ่
จะทำาได้ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มาก 
ที่สุด ลดความตื่นตระหนก สับสนจากการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่างๆ  

๒ คู่มือ Cyber Security 
สําหรับประชาชน

๓ งาน NBTC Campus 
Tour 2014

๒ ๓

๑๐.	การแก้ไขปัญหาไวรัสจากการรับ-ส่งข้อความสั้น	(Short	Message			
 Service:	SMS)	 

สืบเนื่องจากปัญหาไวรัสจาก SMS ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย  โดย SMS ดังกล่าว 
มลีกัษณะเปน็ขอ้ความทีม่ลีงิคด์าวนโ์หลดแอพพลเิคช่ัน .apk ตดิตัง้ และคน้หารายช่ือจากโทรศพัท์ 
ของผู้ใช้บริการเพื่อส่ง SMS ออกไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำาให้ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายจาก 
การส่งข้อความสั้น (SMS) สูงขึ้น ดังนั้น กสทช. จึงได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ทุกรายมาประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ กสทช. ยังได้ขอความร่วมมือ 
ให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายดำาเนินการแก้ปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัส  
SMS ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนี้ พร้อมท้ังขอให้ผู้ประกอบการแนะนำาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด 
ปัญหาลักษณะนี้อีก และแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้บริการว่าปัญหาจากไวรัส SMS จะเกิดขึ้นกับ 
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ตลอดจนขอให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกราย ให้ทราบถึงปัญหาอันเกิดจากการกดรับข้อความสั้น  
(SMS) หรอืลงิคด์าวนโ์หลดทีม่คีวามผดิปกต ิเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิารได้

สำาหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
แจ้งวา่ได้แจกแอพพลเิคชัน่ “AIS Malware Remover” ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเพือ่ทำาการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและกำาจัดไวรัสที่ติดมาจาก SMS ได้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถใช้งาน 
ได้ทุกเครือข่าย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “AIS Malware Remover” 
ที่ได้รับรองความปลอดภัยแล้วนี้ ผ่านทาง Google Play Store ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 
เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดำาเนินการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “AIS Malware  
Remover” มาติดตั้งบนเครื่องแล้ว แอพพลิเคชั่นจะทำางานโดยการตรวจสอบเมื่อมี Malware  
แปลกปลอมเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์จะแจ้งเตือนให้ทราบและให้เลือกเพื่อทำาการลบ (ทำาลาย)  
Malware ไดท้นัท ีขณะนีส้ามารถควบคมุสถานการณไ์วรสั SMS ระบาดไดแ้ลว้ โดยทีผู่เ้สยีหาย 
ที่ได้รับผลกระทบจากกรณี SMS VIRUS ทั้งแบบเติมเงิน และรายเดือนจะได้รับยกเว้น 
ค่าบริการในส่วนไวรัส SMS นี้ 

๑

๑ ประธาน กสทช. และ 
 รองประธาน กสทช. 
 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
 ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ 
 สร้ า งการ รับ รู้การ ใช้  
 อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี  
 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.		ความร่วมมือระหว่างประเทศ	เพ่ือพัฒนาและกำากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	

ปี ๒๕๕๗ ได้ดำาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินงานของ กสทช.  
ในฐานะผู้กำากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี อาทิ

 การแลกเปลีย่นทศันะความคดิเหน็ ประเดน็เรือ่ง Cyber Security และ Smart Cities  
ระหว่างพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กับ Mr. Malcolm Johnson  
ผูอ้ำานวยการสำานกัมาตรฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Standardization  
Bureau) ซึ่ง Mr. Malcolm Johnson ได้มาเยี่ยมคารวะ กสทช. ในโอกาสเดินทาง 
มาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“NBTC/ITU National Seminar on Thailand Digital Terrestrial TV  
Broadcasting Roll Out” ภายใต้โครงการ “Project on Migration from  
Analogue to Digital TV Broadcasting in Thailand” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  
๒๕๕๗ เพ่ือถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนระบบ 
การรบัสง่สญัญาณโทรทศันไ์ปสูร่ะบบดจิติอลของประเทศไทย โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุ 
จากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจในกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตลอดจนประชาชน  
รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน สำานักงาน กสทช. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้น 
ของการเปลี่ยนผ่านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

 ประธาน กสทช. ไดเ้ขา้รว่มประชมุ ITU Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) 
ซึ่งเป็นการประชุมระดับองค์กรสูงสุดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
หรือ ITU โดยในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาประเด็นสำาคัญต่างๆ  

๔ การ ร่ ว มแลก เปลี่ ยน 
 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ รื่ อ ง  
 Cyber Security ระหวา่ง 
 ป ร ะ ธ า น  ก ส ท ช . 
 พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 
 และ Mr .  Malcolm  
 ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก 
 มาตรฐานโทรคมนาคม  
 (Telecommunication  
 Standard Bureau)

๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เรือ่ง NBTC/ITU Ntional 
 Seminar on Thailand 
 Digital Terrestrial TV  
 B r o a d c a s t i n g  i n 
 Thiland เมื่อวันที่  ๔  
 ธันวาคม ๒๕๕๗

๕๔

ในขั้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดำารงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ 
และระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง จึงเป็นเรื่องสำาคัญเพื่อให้การรับทราบข้อมูลสถานการณ์ 
ที่ถูกต้องและชัดเจน จะทำาให้การช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

สำานักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เห็นถึงความสำาคัญของเรื่องดังกล่าว ในระยะเริ่มต้นได้ดำาเนินการเพื่อเสริมสร้างให ้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในสถานการณ ์
ภยัพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ มวีตัถปุระสงคท์ีส่ำาคญัคอื เพือ่เผยแพรค่วามรูส้รา้งความเขา้ใจในการ 
ใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารและโทรคมนาคมเพือ่การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแกป่ระชาชน  
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย 
จากเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชน 
ในพื้นที่ต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน คือ  
“โทรคมนาคมก้าวไกล รู้ทันภัยพิบัติรับมือได้” ซ่ึงมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสัญจร  
และกจิกรรมการเสวนาเชงิวชิาการ ดว้ยความรว่มมอืของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่สำานกังาน  
กสทช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งห้าราย กำาหนด 
จัดงาน ๓ ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

๑, ๒, ๓ โครงการสัมมนา
สญัจรและนทิรรศการความรู้ 
เทคโนโลยี โทรคมนาคม 
เพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานการณ์
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

๑

๒ ๓

การดำาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ ด้านกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ: ITU จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง  
“กฎหมายอวกาศและการกำากับดูแลกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียมในประเทศไทย”  
และการประชุม International Satellite Symposium 2014: First License and  
Renewals เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ (International Law) กฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่เกี่ยวกับการปล่อย การ 
ปฏิบัติการ และการบริการดาวเทียม และอภิปรายประเด็นและความท้าทายของ 
อุตสาหกรรมดาวเทียม บนพื้นฐานของตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการแข่งขัน 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำาคัญต่อการวางแผนเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรม 
โทรคมนาคมมีความเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม  
พูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธี

 ประธาน กสทช. และ กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Li Yue ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไชน่า โมบาย พร้อมด้วย Mr. Li Zhengmao รองประธานบริษัท ไชน่า โมบาย  
สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ กสทช. พร้อมได้ร่วม 
หารือเกี่ยวกับการลงทุนด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยอีกด้วย

  ได้จัดทำาบันทึกความเข้าใจกับ The Off ice of Electronic Communications the  
Republic of Poland (UKE) เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ใน 
การกำากบัดแูลกจิการโทรคมนาคมระหวา่งกนั และเพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง 
สำานักงาน กสทช. และ UKE ต่อไปในอนาคต ตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ 
ทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

 ประธาน กสทช. และ กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Brahima Sanou ผู้อำานวยการ 
ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-D) 
พร้อมด้วย Mr. Sameer Sharma  รักษาการผู้อำานวยการภาคพื้นเอเชียและ 
แปซิฟิก และคณะ ที่มาเยี่ยมคารวะ กสทช. ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
ผู้อำานวยการภาคการพัฒนาโทรคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
(ITU-D) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โดยในการเข้าพบ  
กสทช. คร้ังนี ้Mr. Brahima Sanou ไดเ้รียนเชญิประธาน กสทช. และ กสทช. ทกุทา่น 
เข้าร่วมงาน ITU Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) ที่จะจัดขึ้น ณ เมือง 
ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมท้ังได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ กสทช. เก่ียวกับ 
ทิศทางและแนวโน้มของกิจการสื่อสารทั้งของต่างประเทศและประเทศไทย๑

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และกฎระเบียบ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ของ ITU ณ Busan  
Exhibition & Convention Center (BEXCO) เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่าง 
วันที่  ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ การประชุมจะมีกำาหนดจัดขึ้นเป็นประจำาทุก ๔ ปีโดยจะม ี
คณะผู้แทนที่ได้รับมอบอำานาจเต็มจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก ITU เข้าร่วมการประชุมฯ  
ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิก (Member States) รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ ประเทศ และมีสมาชิกสาขา
และสมทบ (Sector Member and Associates) มากกว่า ๗๐๐ องค์กร

 รว่มกบัองคก์รกำากบัดแูลดา้นโทรคมนาคมของโปแลนด ์(The Off  ice of Electronic Commu-
nications the Republic of Poland: UKE) จัดให้มีการประชุม 1st Joint Thailand-Poland 
Telecom Committee Meeting ณ สำานักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการกำากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ระหว่าง กสทช. 
และผู้เชี่ยวชาญจาก UKE โดยในการประชุมครั้งนี้ มีปลัดกระทรวงสื่อสารของโปแลนด์ Miss 
Malgorzala Olszewska และ Miss Magdalena Gaj ประธาน The Off  ice of Electronic 
Communications the Republic of Poland (UKE) เข้าร่วมประชุม 

 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ: ITU จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“Leveraging ICTs for Smart Sustainable Cities” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้แก่พนักงานสำานักงาน กสทช. ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และตัวแทนจากหน่วยงานกำากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศต่างๆ และ
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวางนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 

 จัดการประชมุเชงิปฏบิติัการในหวัขอ้ “Knowledge Sharing on Telecoms Price Regulation 
Among ASEAN Community” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
กำากับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม ในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ผู้บริหารและพนักงานสำานักงาน กสทช. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: 
ITU) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
เอเชยีและแปซฟิกิ (Economic and Social Commission for Asia and the Pacif  ic: ESCAP) 
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “Release of ITU’s Flagship ICT Statistics Report: Measuring 
the Information Society 2014” ณ สำานักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่รายงานประจำาปีของ ITU 
เรือ่งสถานะการใชก้ารเขา้ถงึและความสามารถในการซือ้เทคโนโลยทีัว่โลก รวมถงึขอ้มลูทางสถติิ
ด้านโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒ ประธาน กสทช. และ  
 กสทช. ให้การต้อนรับ  
 Mr. Brahima Sanou  
 ผู้อํานวยการภาคการ 
 พั ฒน า โท รคมนาคม  
 สหภาพโทรคมนาคม 
 ระหวา่งประเทศ (ITU-D)

๓

๑  สํานักงาน กสทช.ร่วมกับ ITU 
  กระทรวง ICT และคณะกรรมการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชีย 
 แปซิฟิก จัดงาน “Release of 
 ITU’s Flagship ICT Sttistics  
 Report :  Measur ing the  
 information Society 2014”  
 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 สำานักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบัน International Institute of Communications (IIC)  
จัดสัมมนาวิชาการคลื่นความถี่ ภายใต้หัวข้อ “Allocation of Spectrum - Does one size 
fit all?” ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
เป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดสรรคล่ืนความถี่ อันเป็นภารกิจสำาคัญของ 
กสทช. ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม นักวิชาการด้านโทรคมนาคม NGOs สื่อมวลชน 
และหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ 

 สำานกังาน กสทช. ไดจั้ดสัมมนาเพือ่สรา้งความตระหนกัรูเ้พือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ๒๐๑๕ 
ในหัวข้อ “Telecom Regulations in ASEAN: Best Practices and Success Stories” 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำานักงาน กสทช.

 ผูป้ระกอบการหนว่ยงานภาครฐั และหนว่ยงานภาคเอกชนใหไ้ดร้บัทราบแนวทางปฏิบตัทิี่
ดีท่ีสุด (Best Practice) และการดำาเนินการท่ีประสบผลสำาเร็จในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังใช้
เป็นแนวทางให้ประเทศไทยสามารถนำาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้าน
โทรคมนาคม และกฎหมายภายในประเทศได้ ซึ่งสามารถนำาผลจากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อ
นำาไปต่อยอดในการจัดทำากฎ ข้อบังคับด้านการกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องสำาหรับผู้กำากับดูแล 

 กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์ ไดเ้ขา้เยีย่มคารวะนายเขยีว กนัหฤทธ์ิ (Khieu Kanharith) รฐัมนตรี
กระทรวงขอ้มลูขา่วสารโดยไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นการกำากบัดแูลในกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน ์รวมทัง้สถานการณท์ีไ่ดม้กีารปรบัเลือ่นแผนการเปลีย่นผา่นสูท่วีดีจิติอล เชน่
เดยีวกบัหลายประเทศในประชาคมอาเซยีน จากเดมิป ี๒๐๑๕ เปน็ป ี๒๐๒๐โดยสรปุเบือ้งตน้ถงึ
แผนเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประเทศกัมพูชา ซึ่งจะเกิดขึ้นใน ๓ ระบบ ได้แก่ ๑. เคเบิ้ล 
ไฟเบอร์ออพติก ๒. ทีวีดาวเทียมและ ๓. ทีวีภาคพื้นดิน ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชามีแผนจะสนับสนุน
กล่องดิจิตอลให้ครัวเรือนในอนาคตด้วย โดยได้เลือกใช้ระบบเทคโนโลยียุโรป มาตรฐานระบบ 
DVB T2 เหมือนประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับชมทีวีดิจิตอลข้ามพรมแดนได้ในวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 กสทช.	 สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหราช-อาณาจักร ประจำา
ประเทศไทย นายมาร์ค เคนท์ (Mark Kent) ในโอกาสนี้ได้ประชุมและหารือในประเด็นการนำา
เสนอขา่วสารการสญูเสยีชวีติของนกัทอ่งเทีย่วชาวองักฤษ ทีก่ระทบตอ่ “สทิธคิวามเปน็สว่นตวั” 
ของผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำานักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. 
ได้แจ้งว่าที่ผ่านมา กสทช. ได้จัดทำาคู่มือจริยธรรมและการกำากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสยีงและกจิการโทรทศัน ์เพือ่เปน็แนวทางในการกำากบัดแูลของวชิาชพีสือ่ กจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการนำาเสนอข่าวสารที่อ่อนไหว แต่อย่างไรก็ด ี
ไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเชญิผูป้ระกอบการ บรรณาธกิารสือ่สารมวลชน และองค์กร
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพูดคุยในเวที เรื่องจรรยาบรรณข่าวอาชญากรรม สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคลต่อไป

ทั้งน้ี ในส่วนของประเทศไทยถือได้ว่า ITU มีส่วนช่วยในการผลักดันการพัฒนากิจการสื่อสารของ
ประเทศไทยโดยผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- การจัดทำารายงานผลการศึกษาวิจัย เช่น การประมูลคลื่นความถ่ีในย่าน 2100 MHz  
1800 MHz และ 900 MHz 

- การจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน เช่น การจัดสัมมนาในหัวข้อ Telecom Regulations in 
ASEAN: Best Practices and Success Stories หรือ Mobile Security  

- การดำาเนนิโครงการรว่มกนั เชน่ โครงการจดัตัง้และเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืขา่ยอาสาสมคัร 
(NBTC-ITU Volunteers)

นอกจากนี้ กสทช. และ ITU จะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ อาทิ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านสถิติและตัวชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Project on Human Capacity Building in Telecom / ICT Statistics and Indicators)    

 กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร ICTA (Information and 
Communication Technologies Authority, Istanbul) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้เข้าร่วมหารือกับ  Dr. Kuddusi 
Yazıcı รองประธานคณะกรรมการแห่งองค์กร ICTA (Informationand Communication 
Technologies Authority, Istanbul) สาธารณรฐัตุรกีและผู้บรหิารในสายงานกำากบัดูและดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พรอ้มกนันีย้งัไดร้บัเกยีรตจิากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นแนวคดิเพือ่
การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง Mr. Ihsan Durdo อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคมและโทรคมนาคม ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในครั้งนี้ด้วย

 กสทช. ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เขา้รว่มประชุม ในเวที The 20th ASEAN TELECOMMUNICATION 
REGULATO REGULATOR’S COUNCIL (ATRC) and RELATED MEETING หรอืเวทกีารประชมุ
สภาหน่วยงานกำากบัดูแลกจิการโทรคมนาคมแหง่อาเซียน ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ - ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
เมอืงจำาปาสกั สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซ่ึง กสทช. สทุธพิลฯ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมฯ 
ทราบถึงสถานการณ์ทางการเมือง และทิศทางการจัดสรรคลื่นความถี่ของประเทศไทย  
ต่อกรณีการชะลอการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ออกไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี และการ
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎ กติกา ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรัดกุม และเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมฯ เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดี และเห็นด้วยที่ กสทช. 
จะมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยมีทางเลือกมากขึ้น 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ไม่ถูกจำากัดเพียงแค่การประมูลคลื่นความถี่เท่านั้น นอกจากนี้  
ยังได้รายงานความสำาเร็จเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงยังได้
เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดทำาข้อตกลงแบบพหุภาคี กรณี
การเก็บค่าโรมมิ่งอัตราเดียว สำาหรับการใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน  
หลงัจากทีป่ระเทศมาเลเซยีกบัสงิคโปร ์และประเทศบรไูนกบัสงิคโปร ์บรรลขุ้อตกลงแบบทวภิาค ี 
ในการเก็บค่าโรมมิ่งอัตราเดียวกัน ส่งผลทำาให้ผู้บริโภคทั้ง ๒ ประเทศได้รับประโยชน์จากอัตรา
ค่าโรมมิ่งที่ถูกลง ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นด้วยต่อแนวคิดนี้ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการตั้งคณะ
ทำางานฯ ขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗104 105

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.	 การประชุมหารือกับรัฐสภา	

ในป ี๒๕๕๗ กสทช. ไดป้ระชมุหารอืกบัวฒุสิภา สภาผูแ้ทนราษฎร สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ 
(สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดังนี้ 

 เขา้รว่มการประชมุสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิเพือ่แถลงหรอืชีแ้จงรายงานผลการปฏบิตังิาน 
กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๖ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๖ ต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ คร้ังที่ ๒๐/๒๕๕๗  
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา

 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน  
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนิน 
งานและแนวทางแก้ไข รวมถึงแผนการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม 
งบประมาณชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ พ.ศ. .… เพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม 
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

 เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการส่ือสารในคณะ 
กรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องกับ 
โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์  และกฎหมายที่สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในวนัองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐๒  
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

 เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานตาม 
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (กตป.)  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข  
๓๓๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เป็นต้น 

 ได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้บริการโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี ไม่ให้ถูกผู้ประกอบธุรกิจ 
บริการเครือข่ ายโทรศัพท์เคล่ือนที่เอาเปรียบค่าบริการ ในการกำาหนดอัตราค่าบริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม ระยะเวลาการใช้งานจริง และออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบ 
กิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ คิดค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งานจริงเป็น วินาที ซึ่งขณะน้ี 
อยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล และรัฐสภา กสทช.		สุภิญญา ก ลางณรงค์ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย หัวข้อ “การกำากับสื่ออย่างเข้มข้นและ 
มีประสิทธิภาพ: โอกาสและความท้าทาย” “Toward Robust and Effective Media 
Regulation: Opportunities and Challenges” โดยมวีทิยากรท่านอืน่ร่วมอภปิราย ประกอบไปด้วย 
นกัวชิาการ นักวจัิย หน่วยงานรฐั องค์กรกำากบัด้านสือ่ จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลยี 
จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อังกฤษ และไทย ในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสถานการณ์
การกำากับดูแลสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ในยุคหลอมรวม ตามบริบทแต่ละประเทศ 
ในการประชุมสุดยอดด้านสื่อ Asia Media Summit 2014 ที่มีผู ้เข้าร่วมประชุมมาจาก 
๕๐ ประเทศ กว่า ๕๐๐ คน ในภมูภิาคเอเชียและท่ัวโลก นอกจากนี ้กสทช. สภุญิญาฯ ได้ให้สมัภาษณ์ 
เรื่อง “บทบาทและการทำาหน้าที่ของการกำากับดูแลสื่อในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทย 
กับทางสถานีโทรทัศน์อาหรับช่อง IQRAA” ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 คณะกรรมาธิการด้านกีฬาและสื่อ สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เดินทาง 
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการกำากับดูแลและบริหารองค์กรด้านกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน 
กสทช. พร้อมด้วยกรรมการ ได้แก่ ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์
และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ตลอดจนผู้บริหารสำานักงาน กสทช. ให้การต้อนรับ 
โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้เข้าฟังการบรรยายเก่ียวกับการจัดสรรคลื่น
ความถีใ่นกจิการโทรทศันดิ์จติอลของประเทศไทยและสถานการณก์ารแข่งขันในกจิการโทรทศัน์
ยุคดิจิตอล โดยผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการแข่งขันและกำากับดูแลกันเอง ผู้อำานวยการสำานัก
นโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และผู้อำานวยการสำานักกิจการโทรทัศน์ในระบบ 
ดิจิตอล ช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการฯ ได้พบปะหารือกับประธาน กสทช. และเข้าเยี่ยมชม 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center 1200 จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน ์
กองทัพบก ช่อง ๕ และในช่วงเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน ์
สาธารณะไทยพบีเีอส และชว่งบา่ย ณ สถานโีทรทศันไ์ทยรฐัทวี ีโดยไดร้บัการตอ้นรบัเปน็อยา่งดี 
จากผู้บริหารทุกสถานีฯ

๑

 ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
  เมียนมาร์  เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษา 
  ดูงานด้านการกํากับดูแลและบริหารองค์กร 
  ด้านกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๔  ก า ร จั ด ง า น สั ป ด า ห์  
 นักวิทยุสมัครเล่นเพื่อ 
 เป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
 พระเจ้าอยู่ หัวเนื่องใน 
 โอกาสวนัเฉลมิพระชนม- 
 พรรษา ๕ ธันวามหาราช  
 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕ วิธีการลงทะเบียนผู้ใช้ 
 บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 ร ะบบ เติ ม เ งิ น  ผ่ าน 
 แอพพลิเคชั่น ๒ แชะ 

๔

- จัดงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๗ ได้จัดงานสัปดาห์นักวิทยุ
สมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย 
ในงานมีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น ชิงเงินรางวัล 
พร้อมประกาศเกียรติคุณด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา 
มหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น

 สนับสนุนนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล ดังนี้ 
- การเตรียมการนำาเสนอนโยบายการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ 

เตมิเงนิ และลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนในการใช้อนิเทอร์เนต็ไวไฟ แกป้ญัหาหมิน่สถาบัน
และความมั่นคง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีกำาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

แม้ว่า กสทช. จะได้มีการดำาเนินการให้ประชาชนลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินทั้งผู ้ใช ้บริการรายเดิมที่ยังไม่ได ้ลงทะเบียน 
และผู ้ขอเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้ว 
เป็นจำานวนกว่า ๑.๓ ล้านเลขหมาย ส่วนการลงทะเบยีนแสดงตนในการใช้อนิเทอร์เนต็
ผ่านไวไฟสาธารณะ (Free Wi-Fi) ที่ผ่านมามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปในทางที ่
เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นสถาบัน การสร้างความแตกแยก 
ในสังคม ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
กับประชาชน ลดการแอบอ้างข้อมูลส่วนตัวมาเข้าใช้งาน และกรณีมีการใช้งานอย่าง
ไม่ถูกต้องหรือใช้ในการกระทำาผิด กสทช. ได้เร่งรัดการดำาเนินการดังกล่าว เพื่อให ้
ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านไวไฟสาธารณะ (Free Wi-Fi) มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน  

๒.	ความร่วมมือกับรัฐบาล	
 สนับสนุนนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และค่านิยมหลักของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

- ได้ดำาเนินโครงการ กด ๙ ถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความ 
สามัคคีของคนในชาติ

กสทช. และสำานกังาน กสทช. สำานกึในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้ร่วมกับ 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ได้จัดให้มี 
โครงการกด ๙ ถวายพระพร ระหว่างวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี 
และความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการถวายพระพรผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) 
ถวายพระพรโดยพิมพ์ ๙ แล้วส่งมาท่ีหมายเลข ๔๕๖๗๙๙๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ซึ่งความหมายของเลข ๙ ในที่นี้หมายถึง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
หนึ่งเลขหมายกดได้ ๑ ครั้งทุกเครือข่ายนั้น ทั้งนี้ สำานักงานฯ จะได้รวบรวมยอดของ 
ผู้เข้าร่วมถวายพระพรในโครงการฯ เพ่ือนำาข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๗ โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีพิธีตักบาตรอาหารแห้ง รวมทั้งพิธีถวายพระพร  
ชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดี และพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 
หอประชุม ชั้น ๑ สำานักงาน กสทช.

- กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

๑ สํานักงาน กสทช. จัด 
 โครงการกด ๙ ถวายพระพร 

๒, ๓ พิธลีงนามถวายพระพร 
 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
 เฉลิมพระชนมพรรษา  
 ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม  
 ๒๕๕๗ ณ อาคารหอ- 
 ประชุม ชั้น ๑ สํานักงาน  
 กสทช. 

๑

๒ ๓

๕



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ได้จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
- ข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 

หน่วยงานระดับกระทรวงให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  
โดยได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์
รูม ช้ัน ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซ่ึงข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายให้สำานักงาน กสทช. 
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง ตามโครงการ
พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบใน
ส่วนกลางระดับกระทรวง “หน่ึงกระทรวง หน่ึงหน่วยงานต้นแบบ” เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างย่ังยืน ให้เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน ทำาให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (สำาหรับปี ๒๕๕๗ 
สำานักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวท่ีได้รับคัดเลือก)  

- ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ระหว่างสำานักงาน กสทช. กับกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดพิธีลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลง เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๒ สำานักงาน กสทช. 
ซ่ึงข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำาคัญ กล่าวคือ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐท้ังสองหน่วยงาน   ท่ีจะนำามาซ่ึงประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ใช้ 
บริการด้านโทรคมนาคม  ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้สิทธิ  เพ่ือดูแลปกป้องสิทธิ 
ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรม  ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและสามารถใช้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพรู้ เท่าทันความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม โดยจะมีการแลกเปล่ียนความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและการใช้
บริการโทรคมนาคมของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พร้อมท้ังการสร้างกลไกในการดูแลคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมพูนขีดความสามารถเครือข่าย
ภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคมเพ่ือให้สามารถปกป้อง
สิทธิของตนเองได้อย่างรู้เท่าทัน 

๑, ๒, ๓ งานวันสื่อสาร
แห่งชาติ (NET 2014)

๑ ๓

๒

โดยผู ้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ีก่อนเข้าใช้งานได้  
โดย กสทช. จะได้นำาเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ขอให้กำาหนดให้หน่วยงานภาครฐั เอกชนทกุภาคส่วน 
ร่วมกันบูรณาการ โดยจะเร่งรัดให้มีการดำาเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน  
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

- การสรา้งระบบวางสายโทรคมนาคมใตด้นิเพือ่สนบัสนนุนโยบาย Digital Economy ของรฐับาล
ปัญหาการพาดสายทางโทรคมนาคมในปัจจบัุน เกิดข้ึนเนือ่งมาจากเสาไฟฟ้าท่ีผูป้ระกอบการ

เช่านัน้ไม่สามารถรองรบันำา้หนกัได้อกี ทำาให้มอีนัตรายเกดิขึน้ในอนาคตได้ รวมทัง้การขยายโครงข่าย
กม็ข้ีอจำากดับางประการ เช่น ไม่สามารถดำาเนนิการพาดผ่านสะพานข้ามแม่นำา้ได้ เนือ่งจากไม่ได้รบั
อนุญาตให้ดำาเนินการจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนีท้ำาให้ไม่สามารถดำาเนนิการเช่ือมต่อโครงข่าย 
ให้เป็นโครงข่ายเดียวได้ ซึง่ถ้าไม่สามารถขยายโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างท่ัวถึง จะส่งผลกระ
ทบต่อการดำาเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิดจิติอลด้วย ดงันัน้ กสทช. จงึได้มนีโยบายเตรยีมการ 
เพ่ือผลกัดันให้เกดิการสร้างระบบวางสายโทรคมนาคมใต้ดนิ โดยจะจดัให้มกีารประชุมร่วมกบัผูไ้ด้
รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมประเภทท่ี ๒ และ ๓ ซ่ึงมโีครงข่ายเป็นของตนเองจำานวน
กว่า ๔๐ ราย พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
เพือ่ร่วมหารือเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาการขยายโครงข่ายด้วยการพาดสาย “สทิธแิห่งทาง” ทัง้นี้ 
พบว่าหน่วยงานภาคเอกชนในฐานะผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ประกอบการฯ เกดิปัญหาและอปุสรรคใน
การพาดสายขยายโครงข่าย เนือ่งจากไม่ได้รบัอนญุาตให้พาดเสาร่วมกบัหน่วยงานการไฟฟ้าท้ัง ๓ 
หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ ท้ังนี ้กสทช. 
จะเสนอให้มกีารพิจารณาหาหน่วยงานท่ีจะร่วมกนัวางระบบวางสายโทรคมนาคมลงใต้ดนิ ซ่ึงอาจ
จะเป็นกรงุเทพมหานคร บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที และจะได้นำาเสนอคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ เพือ่ขอความเหน็ชอบในการจดัทำาหลกัเกณฑ์เพือ่ดำาเนนิการประมลูดงักล่าวต่อไป 

 ได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 
๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อสื่อสารความสุขสู่คนไทย ซึ่งในงานได้มีการจัดนิทรรศการ วิสัยทัศน์ 
อนาคตของประเทศไทยในการจัดสรรคลื่นความถี่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และ
มีการออกบูธจำาหน่วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ดิจิตอล กล่อง Set Top Box โดยมีส่วนลดให้

ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี

๔ ๕

๔, ๕ จัดทํา MOU กับ กรม 
  คุม้ครองสทิธ ิกระทรวง 
  ยุติธรรม
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และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

- บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ 
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น  
๘ องคก์รไดแ้ก ่กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรอื กองทพัอากาศ  
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎร และบริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจและกำาหนด 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำานักงาน กสทช. กับภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ  
และมีความพร้อมทางด้านมาตรฐานทางเทคนิค ที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย และเพ่ือการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
กจิการวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล รวมทัง้เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของ 
ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ 
ดจิติอลเพ่ือเตรียมความพร้อมทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยกุระจายเสยีง 
ในระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้มีพิธีลงนาม 
ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ สำานักงาน กสทช.

๑, ๒ พิธีลงนามในบันทึก 
  ข้อตกลงความร่วมมือ 
  ระหว่างสํานักงาน กสทช. 
   กบั การไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
  แห่งประเทศไทย

๑

๒

- ขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการกบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบงานของท้ังสององค์กร การจัดทำากิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ (CSR) ร่วมกัน รวมถึงการร่วมวางระบบ ICT เพื่อ
ช่วยสนับสนุนโครงข่ายระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมที่มั่นคงระหว่างประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีนใหค้รอบคลมุประโยชนท้ั์งในระดบัชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
ต่อไป โดยได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำานักงาน กสทช. 

๓ ๔

๕

๓, ๔, ๕ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
เร่ือง ความร่วมมือในการทดลองระบบ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุ กระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ
ของ กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๓
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	 กสทช.ได้ปฏบิตัภิารกจิตามแผนการด�าเนนิงานในปี	๒๕๕๗	ซึง่ประกอบด้วยแผนงาน/
โครงการต่างๆ	บนหลกัการส�าคัญ	คอื	บรหิารคลืน่ความถ่ีและการก�ากบัดแูลการประกอบกจิการ
กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี 
อย่างเป็นธรรม	และประโยชน์สาธารณะโดยมุง่เน้นการคุ้มครองผูบ้รโิภคไม่ให้ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	
ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 
ฉบบัที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึง่ในปี	๒๕๕๗	มผีลการปฏบิตังิานด้านการบรหิารคลืน่ความถี่	
และก�ากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	และกจิการโทรคมนาคม	รวมถึง	 
กิจการวิทยุคมนาคม	ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 การบริหารคลื่นความถี	่โดยในปี	๒๕๕๗	มีภารกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้

๑.	 การกำาหนดนโยบายคลื่นความถี่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การ

บริหารคลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	บรรลุเป้าหมาย	โดย
ก�าหนดให้	 กสทช.	 น�าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยให้มีการจัดท�า
แผนปฏิบัติการของส�านักงาน	กสทช.	ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ	ระยะเวลาด�าเนินการ	ตัวชี้วัด	และแนวทางติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี	่(พ.ศ.	๒๕๕๕)	ทั้งนี้	ในการด�าเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่	 (พ.ศ.	๒๕๕๕)	จะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้
ต่อรัฐสภา	โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของส�านักงาน	กสทช.	ด้วย

ภายหลังจากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว	 
เมื่อวันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้ 
แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถีฯ่	เพือ่น�าแผนสูก่ารปฏบิตั	ิกสทช.	ได้มกีารตดิตามประเมนิผล 
การด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 โดยแต่งตั้งอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ซ่ึง
มีอ�านาจหน้าที่ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 รวมทั้งการด�าเนินงานของส�านักงาน	 กสทช.	 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้ 
แผนแม่บทดังกล่าว	รวมทั้งศึกษา	วิเคราะห์	กลั่นกรอง	และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรบัปรงุแผนแม่บทฯ	ในภาพรวม	ตลอดจนแผนปฏบัิตกิารอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง	ขณะนีอ้ยูใ่น 
ระหว่างการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย	 โดยมีผลการด�าเนินงานในช่วงปี	 
๒๕๕๗	 กล่าวคือได้จัดท�าตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 
(พ.ศ.	๒๕๕๕)	ของทัง้	๖	ยทุธศาสตร์	เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาตดิตามประเมนิผลการด�าเนิน
งานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ในระดับยุทธศาสตร์ต่อไป	 และ 
ปรากฏผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญตามผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี	่(พ.ศ.	๒๕๕๕)	

๒.	 การจัดทำาตารางกำาหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ	 และแผนความถี่วิทยุ		
ดังนี้

	 ตารางกำาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
แผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี	่(พ.ศ.	๒๕๕๕)	ได้ระบรุายละเอียดเกีย่วกบัตารางก�าหนด

คลืน่ความถีท่ัง้หมดทีป่ระเทศไทยสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	ไว้ใน	“ตารางก�าหนดคลืน่ความถ่ี
แห่งชาติ”	 แนบท้ายแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา	๒๗	และมาตรา	๔๘	วรรคแรก	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี	่และก�ากบักจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	

ตารางก�าหนดคลืน่ความถีแ่ห่งชาตมิคีวามมุง่หมายเพือ่ก�าหนดย่านความถีว่ทิยขุองกจิการ
กระจายเสียง	กจิการโทรทศัน์	กจิการวิทยคุมนาคม	กจิการโทรคมนาคม	และกจิการอืน่	เพือ่ใช้งาน 
ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด	โดยในส่วนของการก�าหนดย่านความถีว่ทิยสุากล	(ตามเขตภมูภิาคที่	๓)	 
นั้น	อ้างอิงจากตารางก�าหนดคลื่นความถี่ในมาตรา	๕	ของข้อบังคับวิทยุ	ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	
(Radio	 Regulations	 Edition	 2008)	 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 อย่างไร
ก็ตาม	สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ	ฉบับดังกล่าว	 
ให้สอดคล้องกบัผลการประชมุใหญ่ระดบัโลกว่าด้วยวทิยคุมนาคม	ค.ศ.	๒๐๑๒	(WRC-12)	และ
ได้ประกาศใช้ข้อบังคับวิทยุ	ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	(Radio	Regulations	Edition	2012)	โดยให้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

ภายหลังจากท่ี	กสทช.	ได้ประกาศใช้ตารางก�าหนดคล่ืนความถีแ่ห่งชาตเิมือ่วันท่ี	๔	เมษายน	
๒๕๕๕	แล้วนั้น	ต่อมา	กสทช.	 ได้มีค�าสั่งที่	๙๘/๒๕๕๖	ลงวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๖	แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางก�าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ศึกษา	วิเคราะห	์และเสนอแนะการปรับปรุงตารางก�าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ	ให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ	และให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ปัจจุบันและนโยบายการใช้คล่ืนความถี่ในอนาคตของประเทศไทย	 รวมทั้งเสนอแนะแผนการ
จดัสรรและ/หรอืปรบัปรงุการใช้คล่ืนความถีต่ามยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ในแผนแม่บทการบรหิาร
คลื่นความถี่	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	โดยมีผลการด�าเนินงานในปี	๒๕๕๗	ดังนี้

●	 พิจารณาตารางก�าหนดคลื่นความถี่แห่งชาต	ิที่แตกต่างจากข้อบังคับวิทยุ	ค.ศ.	๒๐๑๒	 
	 	 จ�านวน	๒๖	ย่านความถี	่และมคีวามเห็นควรปรบัปรงุตารางก�าหนดคล่ืนความถ่ี	จ�านวน	 
	 	 ๑๕	ย่านความถี่

●	 พิจารณาข้อสงวน	 (footnote)	 ท่ีมีช่ือประเทศไทย	 ตามท่ีปรากฏในข้อบังคับวิทย	ุ 
	 	 ค.ศ.	 ๒๐๑๒	 จ�านวน	 ๑๑	 ข้อสงวน	 และมีความเห็นควรปรับปรุงข้อสงวนที่มีชื่อ 
	 	 ประเทศไทย	จ�านวน	๓	ข้อสงวน

●	 ปรับปรุงภาคผนวก	 แนบท้ายแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 
	 	 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก�าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ 
	 	 กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และกิจการอื่น

●	 พิจารณาเชิงอรรถประเทศไทยแนบท้ายตารางก�าหนดคล่ืนความถี่แห่งชาติ	 จ�านวน	 
	 	 ๒๓	เชิงอรรถ	และมีความเห็นควรปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย	จ�านวน	๒๓	เชิงอรรถ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ	กทค.	และ	กสทช.	เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 แผนความถี่วิทยุ	
●	 จัดท�าแผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 โดยได้ 

ออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 
ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนความถ่ีวิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดจิติอลให้มคีวามเหมาะสม	มปีระสทิธภิาพ	สอดคล้องกบัแนวทางการปรบัปรงุ 
แผนความถีว่ทิยสุ�าหรบักจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลตามความในข้อ	๙	 
ของแผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 กสทช.	 ผว.	 
๑๐๒	-	๒๕๕๕	แนบท้ายประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิยสุ�าหรบักจิการโทรทศัน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

●	 จัดท�าแผนการเร่ิมระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนท่ี	 โดยเริ่มด�าเนินการ 
ศึกษาและรวบรวมข้อมลูประกอบการจดัท�ารายงานศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนท่ี	 ตามท่ีได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	ในโครงการจดัหาผูเ้ชีย่วชาญเพือ่จดัท�าแผนการเริม่การ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	“Project	on	Development	of	a	Roadmap	for	
Mobile	TV	Broadcasting	Deployment	and	Regulation	in	Thailand”	รวมทั้ง 
ได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ส�าหรบัการให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล	และผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ส�าหรบั
การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 เพื่อรับฟังข้อมูลประกอบการจัดท�า
แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	 ๑๐	
ดังนี้

ตารางที่ ๑๐:	การหารือกับผู้ประกอบกิจการเพื่อประกอบการจัดท�าแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่

ลำาดับ บริษัท/องค์กร กำาหนดการดำาเนินการ สถานที่

๑ บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(TRUE) ๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	True	Tower

๒ บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(TOT) ๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	TOT

๓ บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(CAT) ๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	CAT

๔ บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	(MCOT) ๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	MCOT

๕ บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(GMM) ๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	GMM	Grammy

๖ บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(SMART) ๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	Software	Park

๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
(TPBS)

๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	TPBS

๘ บริษัทโทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(DTAC) ๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	DTAC

●	 การจัดท�า	(ร่าง)	แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เพื่อที่จะน�า 
คล่ืนความถี่ส่วนท่ีใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปใช้ 
ในกจิการอืน่ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการหารอืร่วมกบัองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพ่ือก�าหนดระยะเวลายุติ
การออกอากาศในระบบแอนะล็อกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 พร้อมทั้งให้องค์การ 
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยยืนยันเป็นหนังสือเสนอต่อ	
กสท.	 เพ่ือพิจารณาต่อไปด้วย	 รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่ในระบบแอนะล็อกแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย	โดยอายุการอนุญาตไม่เกิน	๑	ปีนับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง	
โดยให้ค�านึงถึงแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	

●	 ได้ออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพื่อให้การใช้งานความถี่วิทยุส�าหรับกิจการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ปราศจากการรบกวนซ่ึงกันและกัน	 โดยอาศัย
เทคโนโลยใีนระบบดจิติอลทีท่นัสมยั	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและอตุสาหกรรม
โทรทศัน์ในภาพรวม	โดยประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่๑๖	ตลุาคม	๒๕๕๗	

●	 อยู่ระหว่างการจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งได้น�าเสนอที่ประชุม	
กสทช.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้น�าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป	

●	 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (ITU)	 เพื่อศึกษาและก�าหนดรูปแบบ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 และคลื่นความถี่ในย่านที่
สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลง	 และได้จัดท�าข้อเสนอ	
“Policy	 objectives	 และ	 Strategic	 options	 for	 auctioning	 concession	 
spectrum	 in	 Thailand”	 ในการจัดท�าหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตและการประเมิน
มลูค่าคล่ืนความถีเ่พือ่การประกอบกจิการโทรศพัท์เคล่ือนทีย่่าน	1800	MHz	แล้วเสรจ็	 
ได้จัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที ่
สากล	ย่านความถี่	1710	-	1785/1805	-	1880	MHz	รวมทั้ง	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน	 1800	MHz	 ซึ่งและได้ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที	่ ๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ณ	 โรงแรม 
อิมพีเรียล	ควีนส์ปาร์ค	และได้มีการประมวลผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่	1800	MHz	เสนอต่อ	กทค.	เรียบร้อยแล้ว	 
รายละเอยีดดงักล่าวได้กล่าวแล้วในรายงานส่วนที	่๒	“ภารกจิและโครงการทีส่�าคญั”

●	 ได้ออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่องแผนความถี่วิทยุเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุ
คมนาคม	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๗)	 แล้ว	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	๒๕๕๗	พร้อมทั้งแผนปฏิบัติ
งาน	1800	MHz	และ	900	MHz	จ�านวน	๒	ฉบับ	และอยู่ระหว่างการจัดท�า	(ร่าง)	 
แผนปฏิบัติการเพ่ือก�าหนดและจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม่ส�าหรับหน่วยงานเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ	จ�านวน	๕	แผนย่อย	



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗118 119

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 ได้จัดท�าแผนความถี่วิทยุจ�านวน	 ๕	 ฉบับ	 ประกอบด้วย	 แผนความถี่วิทยุ	 E-band	
แผนความถี่วิทยุ	 Trunked	800	แผนความถี่วิทยุ	 Trunked	400	แผนความถี่วิทยุ	
Land	mobile	UHF	และ	(ร่าง)	แผนความถี่วิทยุ	Land	mobile	VHF	อีกทั้งยังได ้
จัดท�าหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	หลักเกณฑ	์E-band

●	 ได้จัดท�ากรอบหลักการ	 (Conceptual	 Framework)	 ประกอบการพิจารณาจัดท�า 
หลักเกณฑ์การคืนคลื่นความถี่เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่น

●	 ได้จัดท�ากรอบหลักการ	 (Conceptual	 Framework)	 ประกอบการพิจารณาจัดท�า
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

●	 ได้จัดท�ารายงานการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือ
ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี	 รวมท้ังความจ�าเป็นในการถือครองความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคม	 ฉบับที่	 ๒	 และ	 ๓	 โดยคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
การได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่	รวมทั้งความจ�าเป็นในการ 
ถือครองความถี่ในกิจการโทรคมนาคม	แล้วเสร็จ

●	 อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการน�าคลื่นความถ่ีย่าน	 2.3	 GHz	 และ	 2.6	 GHz	 
เพื่อใช้ส�าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

๓.	 การประสานงานคลื่นความถี่	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน	
คลื่นความถี่ในกิจการต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นตามบริเวณชายแดน
●	 กสทช.	 ได้จัดให้มีการประสานงานความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	 ในรูปแบบของคณะกรรมการที่เรียกว่า	 Joint	 Technical	 Committee	
(JTC)	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลืน่ความถีใ่นกจิการต่างๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ตามบริเวณชายแดน	 โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการประสานงานร่วมกับประเทศ
มาเลเซีย	ลาว	และกัมพูชา	และจะมีการประสานงานกับประเทศพม่าในอนาคต	โดย
ในส่วนของกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคมนั้น	 มีกิจกรรมการประสานงานคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดน	 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑๑

ตารางที่ ๑๑:	แสดงรายละเอียดการประสานงานความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

 

ลงพืน้ทีท่ดสอบสญัญาณร่วมกนั	เพือ่แก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่าง	WCDMA	850	MHz	กบั	GSM	900	MHz	
บรเิวณชายแดนไทย	-	ลาว	จ�านวน	๓	ครัง้	(ระหว่างวนัท่ี	๑๓	-	๑๗	มกราคม	๒๕๕๗	และวนัที	่๑๐	-	๑๔	มนีาคม	
๒๕๕๗	และวนัที	่๒	-	๔	เมษายน	๒๕๕๗)

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจว่าด้วยกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไทย	-	ลาว	ระหว่างวันที่	๒๖	-	๒๗	
มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	เวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชมุ	JTC	ไทย	-	ลาว	ครัง้ที	่๕	ระหว่างวนัท่ี	๑	-	๓	ตลุาคม	๒๕๕๗	ณ	จงัหวัดนครพนม	ประเทศไทย	โดย
มกีารหารอืในประเดน็การแก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่าง	WCDMA	850	MHz	กบั	GSM	900	MHz	การแบ่ง
ช่องสัญญาณส�าหรับให้บริการ	2G	และ	3G	ระยะการประสานงานในย่านความถี่	900	MHz	1800	MHz	2.1	
GHz	และ	2.6	GHz	และหลักการเบื้องต้นในแจ้งจดทะเบียนความถี่

การประชุมกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อจดทะเบียนความถี่	ไทย	-	ลาว	เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	เวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุม	 JTC	 ไทย	 -	 กัมพูชา	 ครั้งท่ี	 ๔	 ระหว่างวันที่	 ๑	 -	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	ณ	 เมืองเสียมเรียบ	 
ราชอาณาจักรกัมพูชา	 โดยมีการหารือในหลักการเบ้ืองต้นในแจ้งจดทะเบียนความถี่	 ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาการรบกวนระหว่าง	 CDMA	 800	MHz	WCDMA	 850	MHz	 HSPA	 850	MHz	 และ	 E-GSM	 
900	MHz	 และการแบ่งช่องสัญญาณส�าหรับให้บริการ	 2G	 และ	 3G	 ระยะการประสานงานในย่านความถี	่
900	MHz	1800	MHz	และ	2.1	GHz

การประชุม	JTC	Database	Review	ระหว่างส�านักงาน	กสทช.	และ	MCMC	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่	๒๘	-	
๒๙	เมษายน	๒๕๕๗	และ	ครั้งที	่๔	ระหว่างวันที่	๑๘	-	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

การประชุม	JTC	ไทย	-	มาเลเซีย	ครั้งที	่๒๕	ระหว่างวันที่	๓๐	เมษายน	-	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ณ	เมืองกูชิง	 
ประเทศมาเลเซีย	โดยมีการประสานงานในการก�าหนดเขตพื้นที่ประสานงานในย่านความถี่	900	MHz	และ	 
1800	MHz	การสื่อสารในกิจการประจ�าที่ในย่าน	71	-	76	GHz	และ	81	-	86	GHz	และ	รายงานการใช้งาน
ในปัจจุบันของย่านความถี	่450	-	470	MHz	ในประเทศไทย

ลงพืน้ทีท่ดสอบสญัญาณร่วมกนั	เพือ่แก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่าง	WCDMA	850	MHz	กบั	GSM	900	MHz	บริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซยี	จ�านวน	๒	ครัง้	ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๒๑	มนีาคม	๒๕๕๗	และ	๘	-	๑๑	เมษายน	๒๕๕๗

๑ ๒

๑ และ ๒ การประสานงาน 
ความถี่ วิ ทยุ ตามบริ เวณ
ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗120 121

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 การประสานงานคลื่นความถี่กิจการดาวเทียม
คือ	 การประสานงานคลื่นความถ่ีระหว่างดาวเทียม	 ๒	 ดวงขึ้นไป	 ที่มีพื้นท่ีการให้บริการ 

ที่ทับซ้อนกัน	 หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน	 ซึ่งมีประสานงาน	 
๒	 ลักษณะ	 คือ	 การประสานงานทางจดหมาย	 โดยแจ้งทักท้วงข่ายงานดาวเทียมท่ีอาจส่งผล 
การรบกวนต่อข่ายงานของไทย	และการประชมุประสานงานคล่ืนความถีข่่ายงานดาวเทยีม	ทัง้ใน
ระดับปฏบิติัการซึง่ด�าเนนิการโดยผูป้ระกอบการท่ีให้บรกิารดาวเทียมสือ่สารโดยตรง	และระดบั
หน่วยงานของรฐับาล	ซึง่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารได้ขอให้ผูแ้ทนส�านกังาน	
กสทช.	เข้าร่วมด�าเนนิการด้วย

	 การประชุมระดับหน่วยงานของรัฐบาล
ร่วมประชมุประสานงานคลืน่ความถ่ีข่ายงานดาวเทียมกบัหน่วยงานของประเทศสาธารณรฐั

ตุรกี	 ระหว่างวันที่	 ๒๑	 -	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างข่ายงาน
ดาวเทียมของประเทศไทย	ณ	 ต�าแหน่ง	 ๕๐.๕	 องศาตะวันออกกับข่ายงานดาวเทียมประเทศ
ตุรกี	 ณ	 ต�าแหน่ง	 ๕๐	 องศาตะวันออก	 เนื่องจากมีต�าแหน่งวงโคจรดาวเทียมท่ีใกล้กันมาก	 
ผลการประสานงานในครั้งนี	้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการประสานงานคลื่นความถี่

	 การประสานงานทางเอกสาร
ได้แจ้งทักท้วงข่ายงานดาวเทียมท่ีอาจส่งผลต่อการรบกวนข่ายงานดาวเทียมของไทยเป็น

ระยะ	ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบังคบัวทิย	ุ(Radio	Regulations)	ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	รวมทั้งสิ้น	๙๙	เรื่อง

๔.	 ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการบรหิารคลืน่ความถ่ีระหว่างประเทศ
ในกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน	์กิจการโทรคมนาคม	และกิจการ
วิทยุคมนาคม

กสทช.	 ได้สนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหารคล่ืนความถี่ระหว่างประเทศในกิจการ
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	กิจการโทรคมนาคม	และกิจการวิทยุคมนาคม	ทั้งในระดับสากล	
ได้แก่	สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	ระดบัภูมภิาค	ได้แก่	องค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชยี
และแปซิฟิก	สหภาพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งเอเชีย	และอาเซียน	และระดับทวิภาคี	
ได้แก่	 การประสานคล่ืนความถี่วิทยุกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมต่างๆ	 
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารคลืน่ความถีเ่ป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง	และน�าสารัตถะอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
บรหิารคลืน่ความถีร่ะหว่างประเทศในกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์	กจิการโทรคมนาคม	
และกิจการวิทยุคมนาคม	ที่ได้รับจากการประชุมมาใช้ในการปฏิบัติงาน	อาทิ

●	 การประชุมเชิงปฏบิตักิาร	Regional	Seminar	on	IMT	towards	2020	and	beyond	- 
Technology	and	Spectrum	ของ	ITU-D	ณ	โฮจิมินห	์ประเทศเวียดนาม	ในวันที	่ 
๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	และการประชุม	Working	Party	5D	(IMT	System)	ระหว่าง 
วันที่	๑๒	-	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	ณ	โฮจิมินห	์ประเทศเวียดนาม	

●	 การประชุม	Working	Party	4C	(Efficient	Orbit/Spectrum	Utilization	for	MSS	
and	RDSS)	ของ	ITU-R	ระหว่างวันที	่๑๒	-	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	
สมาพันธรัฐสวิส

●	 การประชุม	Joint	Task	Group	๔-๕-๖-๗	(WRC-15	Agenda	items	1.1	and	1.2)	
ระหว่างวันที	่๒๐	-	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

●	 การประชุม	Working	Party	7A	(Time	Signals	and	Frequency	Standard	Emis-
sions),	Working	Party	7B	(Space	Radiocommunication	Applications)	และ	
Working	Party	7C	(Remote	Sensing	Systems)	ของ	ITU-R	ระหว่างวันที	่๖	-	๑๓	
พฤษภาคม	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

●	 การประชุม	Working	 Party	 1A	 (Spectrum	 Engineering	 Techniques)	 และ	
Working	Party	1B	(Spectrum	Management	Methodologies	and	Economic	
Strategies)	 ของ	 ITU-R	 ระหว่างวันที่	 ๑	 -	 ๑๔	 มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	 
สมาพันธรัฐสวิส

●	 การประชมุ	APT	Preparatory	Group	for	WRC-15	ครัง้ที	่๓	(APG15	-	3)	ระหว่างวนั
ที	่๙	-	๑๓	มถินุายน	๒๕๕๗	ณ	เมอืงบริสเบน	รฐัควนีส์แลนด์	ประเทศออสเตรเลีย	เพือ่
จดัท�าท่าทเีบือ้งต้นของกลุม่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกร่วมกนัส�าหรบัการประชมุ	WRC-15

●	 การประชุม	APT	Wireless	Group	ครั้งที่	๑๗	(AWG-17)	ระหว่างวันที่	๒๓	-	๒๖	
กันยายน	๒๕๕๗	ณ	เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

●	 การประชุม	Working	 Party	 7A	 (Time	 Signals	 and	 Frequency	 Standard	 
Emissions),	Working	Party	7B	(Space	Radiocommunication	Applications)	
และ	Working	Party	7C	(Remote	Sensing	Systems)	ของ	ITU-R	ระหว่างวันที	่
๓๐	กันยายน	-	๘	ตุลาคม	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส
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●	 การประชุม	Working	Party	5D	(IMT	system)	ของ	ITU-R	ระหว่างวันที่	๑๕	-	๒๒	
ตุลาคม	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

●	 การประชมุ	Working	Party	5A	[Land	Mobile	service	above	30	MHz	(excluding	
IMT);	wireless	access	in	the	f ixed	service;	amateur	and	amateur-satellite	
services],	Working	Party	5B	 [Maritime	mobile	 service	 including	Global	
Maritime	Distress	and	Safety	System	(GMDSS);	aeronautical	mobile	service	
and	radiodetermination	service]	และ	Study	Group	5	(Terrestrial	service)	
ของ	 ITU-R	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๗	 ตุลาคม	 -	 ๑๑	พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	 
สมาพันธรัฐสวิส

●	 การประชุมสัมมนา	World	 Radiocommunication	 Seminar	 2014	 (WRS-14)	
ระหว่างวันที่	๘	-	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	เป็นต้น

๕.	 ผลการดำาเนินงานตามยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทการบรหิารคลืน่ความถี	่
(พ.ศ.	๒๕๕๕)
ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี	
(พ.ศ.	๒๕๕๕)	รายละเอียดมีผลการด�าเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที	่๑:	 การดำาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ

๑)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การสนับสนุนความ	
	 ร่วมมือด้านการบริหารคล่ืนความถี่ระหว่างประเทศ	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของ	
	 ประเทศเป็นสำาคัญ	ดังนี้	

●	 มกีารเตรยีมการส�าหรบัการบรหิารคลืน่ความถ่ีระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะการประชุม
เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศท่ีส�าคัญท่ีสุด	 คือ	 การประชุมใหญ่
ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่จะมีขึ้นในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	 (WRC-15)	 โดยได้แต่งตั้ง
คณะท�างานเตรยีมการของประเทศไทย	และการจดัท�าข้อเสนอ	(contribution)	ของ
ประเทศไทย	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมเตรียมการส�าหรับ	WRC-15	ที่เกี่ยวข้อง

●	 จดัส่งคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชมุทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารคลืน่ความถีภ่ายใต้
กรอบองค์การระหว่างประเทศ	องค์การระดบัภมูภิาค	และระดบัทวภิาคี	โดยค�านงึถงึ
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นส�าคัญ

●	 จัดให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	 การประชุมหารือร่วม	
และการร่วมบรรยายหรอืเป็นวทิยากรในการสมัมนาท่ีเกีย่วกบัการบรหิารคลืน่ความถ่ี

●	 จัดท�าข้อเสนอของประเทศไทยต่อที่ประชุม	WRC-15	 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน	๘	ฉบับ

๒)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การประสานงาน	
	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ		
	 ทั้งในส่วนขององค์การระหว่างประเทศ	 คณะกรรมการประสานงานการใช้คล่ืน	
	 ความถี่ระหว่างประเทศ	 หน่วยงานกำากับดูแล	 และในส่วนของผู้ประกอบกิจการ	
	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ดังนี้

●	 ได้ด�าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการด�าเนินการเก่ียวกับ 
คลืน่ความถีร่ะหว่างประเทศ	ตามมาตรา	๒๗	 (๑๔)	 และ	 (๑๕)	 ของ	พ.ร.บ.	 องค์กร
จดัสรรคล่ืนความถีฯ่	 พ.ศ.	๒๕๕๓	 โดยใช้กลไก	๓	 รปูแบบ	คอื	 (๑)	 การประสานงาน 
คล่ืนความถีผ่่านการโต้ตอบทางจดหมาย	เพือ่แก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลืน่ความถี่	
(๒)	 การประชมุประสานงานความถี	่ โดยใช้กลไกคณะกรรมการร่วมทางเทคนคิว่าด้วย
การประสานและจดัสรรความถีวิ่ทยตุามบรเิวณชายแดน	(JTC)	และ/หรอื	คณะท�างาน
เฉพาะกจิภายใต้คณะกรรมการ	JTC	ดงักล่าว	(๓)	การแจ้งจดทะเบยีนการใช้คลืน่ความถ่ี
และสถานวิีทยคุมนาคมต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	หรอืต่อท่ีประชมุ	JTC	
รายละเอียดกล่าวไว้แล้วในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานงาน
ความถีว่ทิย	ุเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนความถีใ่นกจิการต่างๆ	ทีอ่าจเกิดข้ึน 
ตามบรเิวณชายแดน

๓)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การประสานงาน	
	 กับหน่วยงานกำากับดูแลและผู้ประกอบกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียมท่ีมีพื้นท่ี	
	 ให้บริการครอบคลุมประเทศไทย

●	 ได้ด�าเนินการประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลและผู้ประกอบกิจการสื่อสาร 
ผ่านดาวเทยีมทีม่พ้ืีนทีใ่ห้บริการ	(Footprint)	ครอบคลุมประเทศไทย	ตามมาตรา	๒๗	
(๑๔)	(๑๕)	และ	(๒๒)	ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	
โดยใช้กลไก	 ๒	 รูปแบบคือ	 (๑)	 การประสานงานความถี่ข่ายงานดาวเทียมผ่านการ
โตต้อบทางจดหมาย	รวมถงึการแจ้งทกัท้วงข่ายงานดาวเทยีมที่อาจส่งผลการรบกวน
ต่อข่ายงานดาวเทียมของไทย	 ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
วิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (๒)	 การประชุมประสานงานความถี่
ข่ายงานดาวเทียม รายละเอียดกล่าวไว้แล้วในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การประสานงานความถีว่ทิย	ุเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนความถ่ีในกิจการ
ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นตามบริเวณชายแดน
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ยุทธศาสตร์ที	่๒:	 การคืนคลื่นความถี่เพื่อนำาไปจัดสรรใหม่	
หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่

๑)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 กรณีส่วนราชการ		
	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานของรัฐที่นำาคลื่นความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดย	
	 การอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย		
	 กสทช.	แล้ว	ให้คืนคลื่นความถี่เมื่อสิ้นอายุการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญานั้น

●	 ได้จดัท�าสรปุผลการพจิารณาเบือ้งต้นของความชอบด้วยสถานภาพตามกฎหมายของ
การใช้คลื่นความถี่และความจ�าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการกระจาย
เสียงทุกหน่วยงานเสนอ	 กสท.	 ในการประชุม	 กสท.	 ครั้งที่	 ๕๒/๒๕๕๗	 เมื่อวันที	่ 
๑	 ธันวาคม	๒๕๕๗	 โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา	 ๘๒	 มาตรา	 ๘๓	 และมาตรา	 ๘๔	 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	และก�าหนดระยะเวลา
การคืนคลื่นความถี่เพื่อน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสม

●	 การเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	 1800	 MHz	 ได้จัดท�าร่าง
ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการ
โทรคมนาคม	ย่าน	1800	MHz	และร่างประกาศ	กสทช.	เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการ
ย่าน	1800	MHz	รวมถงึการจดัท�าข้อสรปุข้อสนเทศ	(Information	Memorandum)	
และจัดท�าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว

●	 ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 เพื่อศึกษาและก�าหนดรูปแบบหลัก
เกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	และคลื่นความถี่ในย่านที่สัญญา
สัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสิ้นสุดลง	ดังที่กล่าวแล้วในรายงานส่วนที่	
๒	“ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญ”

●	 ด�าเนนิโครงการเตรยีมการเพือ่อนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน	410	-	450	MHz	ส�าหรบั
การประกอบกจิการโทรคมนาคมส�าหรบัรถยนต์รบัจ้าง	(Taxi)	และได้จดัท�าร่างรายงาน
การประเมนิมลูค่าคลืน่ความถี่	และมลูค่าขัน้ต�่าของการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน	
410	-	450	MHz	ฉบับสมบูรณ์แล้ว	

๒)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้	
	 คลืน่ความถีโ่ดยชอบด้วยกฎหมายทีม่กีารกำาหนดอาย	ุให้คนืคล่ืนความถ่ีเมือ่ส้ินสุด	
	 อายุการอนุญาต

●	 มีฐานข้อมูลการคืนคลื่นความถี่ที่มีการก�าหนดอายุการใช้งานคลื่นความถี่
●	 การต่ออายุการจัดสรรคล่ืนความถ่ี	 โดยชอบด้วยกฎหมายเม่ือครบก�าหนดอายุให้คืน

คลื่นความถี่	ตามประกาศ	กทช.	เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่

๓)	 ได้ดำาเนนิการตามแนวทางการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์	กรณีผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ใช้	
	 คลื่นความถี่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กำาหนดอายุการใช้คลื่นความถี่ไว	้กสทช.		
	 จะกำาหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ		
	 ความจำาเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่

●	 อยูร่ะหว่างการตรวจสอบรายละเอยีดการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี	่และเหตแุห่งความ
จ�าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่	โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา	๘๒	มาตรา	๘๓	และ
มาตรา	๘๔	แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถีฯ่	พ.ศ.	๒๕๕๕	และก�าหนด
ระยะเวลาการคืนคล่ืนความถี่เพ่ือน�าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีที่
เหมาะสม

●	 อยู่ระหว่างการจัดท�าฐานข้อมูลการก�าหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่

ยุทธศาสตร์ที่	๓:	 การใช้งานคลื่นความถี่ด้านความมั่นคงของรัฐ	
ตามความจำาเป็น

๑)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การจัดให้มีกลไก	
	 การบริหารคลื่นความถี่ร่วมกับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ	 เพื่อให้มีการ	
	 ใช้งานคลืน่ความถีเ่พือ่ความมัน่คงของรฐัตามความจำาเป็นในกิจการกระจายเสยีง		
	 และกิจการโทรทัศน์

●	 มกีารจดัท�าแนวทางการบรหิารคลืน่ความถีเ่พือ่ความมัน่คงของรฐัและความปลอดภยั
สาธารณะในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	โดยเป็นประกาศ	กสทช.	เรื่อง	
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์ (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	
๒๕๕๗	ซึ่งจะกล่าวถึงในรายงานส่วนที่	๓.๒	“ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ	กสท.”

●	 มีการก�าหนดสัดส่วนความถี่วิทยุหรือช่องรายการส�าหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ	ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การจัดให้มีกลไก	
	 การบริหารคลื่นความถี่ร่วมกับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ	 เพื่อให้มีการ	
	 ใช้งานคลืน่ความถีเ่พือ่ความมัน่คงของรฐัตามความจำาเป็นในกิจการโทรคมนาคม		
	 และกิจการวิทยุคมนาคม

●	 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคล่ืนความถี่เพื่อความมั่นคง
ของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม	 และคณะท�างานประสาน
งานการบริหารคล่ืนความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม

●	 มกีารจดัท�าแผนความถีว่ทิย/ุแผนปฏบิตักิารส�าหรบัหน่วยงานเพือ่ความมัน่คงของรฐั
ในกจิการโทรคมนาคมและกจิการวทิยคุมนาคม	ดงัทีก่ล่าวแล้วในรายงานส่วนที่	๓.๑	
“ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ	กสทช.”

●	 มกีารปรบัปรงุข้อมลูสารสนเทศการใช้คลืน่ความถีข่องหน่วยงานเพือ่ความมัน่คงของ
รัฐให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับฐานข้อมูลของส�านักงาน	กสทช.



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ยุทธศาสตร์ที	่๔:	 การใช้งานคลื่นความถี่ด้านภารกิจเพื่อป้องกัน	
และบรรเทาสาธารณภัย	รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๑)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การดำาเนินการจัดสรร	
	 คลื่นความถี่สำาหรับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และในกรณีที่เกิด	
	 เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

●	 มีการจัดสรรคลื่นความถี่ส�าหรับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 รวมทั้ง	
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	(การอนุญาตให้จัดตั้งข่ายสื่อสารและขยายข่าย
สื่อสาร)	อย่างต่อเนื่อง	โดยมีร้อยละความส�าเร็จไม่ต�่ากว่าร้อยละ	๙๐

๒)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 กำาหนดหลักเกณฑ์	
	 การใช้งานคล่ืนความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	 และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติตามความจำาเป็นรวมถึงเพื่อประโยชน	์
	 สาธารณะ

●	 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
●	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส�าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการใช้คลื่นความถ่ี 

ด้านภารกิจเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๓)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร	์การส่งเสริมให้มีการใช	้
	 คลืน่ความถีส่ำาหรับภารกจิเพือ่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

●	 ด�าเนินโครงการอบรมอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่น	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิด
สาธารณภัย	โดยจัดอบรมไปแล้ว	จ�านวน	๒	ครั้งในช่วงปี	๒๕๕๗

●	 มีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน	 โดยด�าเนินการซักซ้อมไป
แล้วจ�านวน	๘	ครั้ง	ในช่วงปี	๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที	่๕:	 การเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์	
ในระบบดิจิตอล

๑)	 ได้ดำาเนินการตามแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 การจัดทำาแผนการ	
	 เปลีย่นผ่านไปสูร่ะบบการรบัส่งสัญญาณวทิยุโทรทศันใ์นระบบดจิิตอลโดยจะต้อง	
	 มีการกำาหนดรายละเอียดของแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่	 การจัดสรรคล่ืน	
	 ความถี่	 การเร่ิมต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน	 ๔	 ปี		
	 นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ีใช้บังคับ	 และกำาหนดช่วงเวลาการ	
	 สิ้นสุดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกตามระยะเวลาที่เหมาะสม

●	 มีกลไกรองรับการด�าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล	โดยใช้รูปแบบคณะอนุกรรมการและคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

●	 มีการออกประกาศ	 กสทช.	 เพื่อเตรียมการรองรับการเปล่ียนผ่านดังกล่าว	 จัดท�า
มาตรการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	 (คูปองหรือส่วนลดในการซื้อเครื่องรับชมโทรทัศน์)	 รวมทั้งด�าเนิน
โครงการตรวจวัดสัญญาณ	 ตรวจสอบคุณภาพบริการ	 และปรับปรุงแผนความถี่วิทยุ
ส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	(เริ่มต้นปี	๒๕๕๖	และสิ้นสุดในป	ี
๒๕๕๘) ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไว้ในรายงานส่วนที่	๓.๒	หัวข้อ	“ผลการปฏิบัติงาน
ที่ส�าคัญของ	กสท.”

ยุทธศาสตร์ที่	๖:		การจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ	
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์

๑)	 ให้มีประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ภาคประชาชนใช้คลื่นความถี่ในกิจการ	
	 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ภายใน	 ๔	 ปี	 นับแต่วันที่แผนแม่บทบริหาร	
	 คลื่นความถี่ใช้บังคับ

●	 มีการจัดท�าประกาศ	กสทช.	เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง

●	 อยู่ระหว่างการจัดให้มีการใช้คล่ืนความถี่ส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลเพื่อให้บริการประเภทบริการชุมชน

๒)	 จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราว	
	 ในช่วงเวลาทีย่งัไม่ได้ประกาศให้ใช้ระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ในระบบ	
	 ดิจิตอลเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถี่เพียงพอที่จะดำาเนินการจัดสรร

●	 ได้ออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 แผนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 แล้ว และผลการ 
ด�าเนินงานตามประกาศดังกล่าวปรากฏในรายงานส่วนที่	๓.๒	หัวข้อ	“ผลการปฏิบัติ
งานที่ส�าคัญของ	กสท.”



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

	 กสท.	ได้ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	และผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ในรอบปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	 
ดังต่อไปนี้

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ

๑.	 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์
๑)	 การออกประกาศ	 กสทช.	 ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ	

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์
●	 การออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์	 (ฉบับที	่ ๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข 
เพิม่เตมิประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	ก�าหนดลักษณะและประเภทของกจิการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน์	เพือ่ก�าหนดลกัษณะและประเภทการให้บรกิารแบบประยกุต์	
ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	
อันจะเป็นการก�าหนดกรอบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มี 
ความชัดเจน	 เป็นแนวทางส�าหรับการประกอบกิจการและการก�ากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ	

●	 การออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึง่เป็นการปรบัปรงุประกาศ	
กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตการให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	
พ.ศ.	๒๕๕๕	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ในการอนญุาตและก�ากบัดแูลการใช้
คลืน่ความถีเ่พือ่ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์บรกิารสาธารณะ
ประเภททีส่องเพ่ือความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภยัสาธารณะ	

●	 การออกประกาศส�านักงาน	กสทช.	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจาย
เสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ฉบับที	่ ๗๙/๒๕๕๗	 เรื่อง	 เงื่อนไขในการ 
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินการตามประกาศ	 คสช.	 ฉบับดังกล่าว 
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ	 และเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชน 
เป็นไปด้วยความถกูต้อง	ปราศจากการบิดเบอืน	อนัจะส่งผลกระทบต่อการรกัษา 
ความสงบเรียบร้อย

๒)	 การออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
●	 กสท.	 ได้มีมติอนุญาตผู้ยื่นขอรับอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ

โทรทัศน์	เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาต	ิจ�านวน	๒๐	ราย	๒๔	ใบอนุญาต	โดยใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่	
๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	ถึง	๒๔	เมษายน	๒๕๗๒	

●	 เพือ่น�าผูป้ระกอบกจิการเข้าสูร่ะบบใบอนญุาต	กสท.	ได้พจิารณาออกใบอนญุาต
ประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน์	ซึง่ประกอบด้วยใบอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์การให้บริการโครงข่าย	และการให้บริการ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก	โดย	ณ	วันที	่๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	มีจ�านวนใบอนุญาต
ทั้งสิ้น	๑,๑๕๓	ใบอนุญาต

●	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้เข้าสู่ 
ระบบใบอนุญาต	 กสท.	 ได้พิจารณาออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	 โดย	ณ	 วันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 มีการออกใบอนุญาต 
ไปแล้วจ�านวน	๕,๖๕๗	 ใบอนุญาต	 อย่างไรก็ดี	 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการดังกล่าว	 จะสามารถออกอากาศได้ตามปกติ	 
ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามประกาศ	คสช.	ฉบับที่	๗๙/๒๕๕๗	เรื่อง	เงื่อนไขในการออก
อากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ	 และ
ประกาศส�านักงาน	 กสทช.	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ	 คสช.	 
ฉบบัที	่๗๙/๒๕๕๗	แล้ว	ซึง่	ณ	วันที	่๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	มสีถานวิีทยกุระจายเสยีง 
ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้	จ�านวนทั้งสิ้น	๓,๔๔๓	สถานี

●	 นอกจากนี้	ในปี	๒๕๕๗	ยังได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ผลิต	น�าเข้า	จ�าหน่าย
หรอืมไีว้เพือ่จ�าหน่ายหรอืรบัตดิตัง้เครือ่งรบั	เครือ่งมอื	หรอือปุกรณ์	ตามประกาศ	
กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต	น�าเข้า	จ�าหน่ายหรือมีไว้เพื่อ
จ�าหน่ายหรือรับตดิตัง้เคร่ืองรับ	เครือ่งมอื	หรืออปุกรณ์ทีส่ามารถใช้รับหรอืแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 ๔๐๖	 ใบอนุญาต	 รวมถึง 
มกีารด�าเนนิการออกใบอนญุาตให้ท�า	น�าเข้า	น�าออก	ใช้	ตัง้	ซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม	
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๖,๑๘๖	 ใบ
อนุญาต

๓)	 การดำาเนินการด้านค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ	
ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการรับช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามประกาศ	 กสทช.	
เร่ือง	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง	 หรือกิจการโทรทัศน	์
พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 รวมถึงมีการจัดท�าระบบบริหารจัดการการก�าหนดค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการ	 ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้รับใบอนุญาตให้
สามารถยื่นช�าระค่าธรรมเนียมได้ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และยังช่วยในการวิเคราะห์อัตรา 
ค่าบริการที่สามารถประมวลผลแบบจ�าลองทางการเงินให้มีผลการค�านวณที่ถูก
ต้อง	 เที่ยงตรง	 เชื่อถือได้	 ตลอดจนจัดท�าแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการช�าระ 
ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตรายปีในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	และแนวทาง
ในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการท่ีน�ามาใช้เป็นฐานในการค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสท.



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗1๓0 1๓1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๔)	 การพิจารณาความจำาเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่
เพื่อพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถ่ีของส่วนราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือบุคคลใด	ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่	 เพื่อเสนอ 
ความเห็นต่อ	กสท.	และ	กสทช.	พิจารณาตามล�าดับ

๕)		การพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 สำาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน	์(Broadcasting	GIS)	
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเข้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่ีแสดงอยู ่บนแผนท่ีในเอกสาร
ประกอบการยื่นแบบค�าขอรับใบอนุญาต	 เพื่อให้ง ่ายและสะดวกต่อการค้นหา	 
เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์	 ประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาต	 รวมถึง
ยังมีการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายสัญญาณในกิจการใช้
คลืน่ความถี	่รองรบักระบวนการเปลีย่นผ่านการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์จากระบบ 
แอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอีกด้วย

๒.	 การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑)	 การกำากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

●	 ได้มีการออกประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อปรับปรุง
ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๖	ให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการ
ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี ่
ที่ให้บริการแบบบอกรับสมาชิก	รวมถึงมีการจัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	
หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์
(ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้ระยะเวลาในการจัดเก็บเทปบันทึกรายการท่ีผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 ตามมาตรา	 ๓๘	 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์ 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มีความเหมาะสม	 และเพื่อให้การก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

●	 นอกจากนี้	 ได้ก�ากับดูแลเนื้อหารายการตามประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๙๗/๒๕๕๗	 เรื่อง	 การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ	
และ	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑๐๓/๒๕๕๗	 เรื่อง	 แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๙๗/๒๕๕๗	 โดยเฝ้า
ระวังเนื้อหาที่สุ่มเส่ียงในช่องรายการท่ีน�าเสนอเนื้อหาด้านการเมือง	 และเชิญ 
ผู้ประกอบการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการออกอากาศเนื้อหาที่อาจขัดต่อ 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว	 อันจะท�าให้เป็นการขัดต่อ 
มาตรา	 ๓๗	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ด้วย

๒)	 การส่งเสริมและกำากับดูแลการแข่งขัน	มีการออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์
การพิจารณาก�าหนดผู ้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	
พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การพิจารณาและก�าหนดมาตรการ
เฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน ์ 	 และก�าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลที่ เกิดจากพฤติกรรม 
ที่เป็นการผูกขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น	 รวมถึงในปี	 ๒๕๕๗	 ยังมี 
การจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การก�าหนดลักษณะและมาตรการก�ากับ
ดูแลการควบรวมกิจการ	 การถือหุ ้นไขว้	 และการครอบง�ากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด	 ลด	 หรือ	
จ�ากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 โดยจะ 
กล่าวถึงมาตรการท่ีใช้ในการก�ากับดูแลการควบรวมกิจการและการถือหุ ้นไขว้	 
การครอบง�ากจิการโดยบคุคลผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั	ตลอดจนแนวทางการพจิารณา
วัดผลกระทบในการควบรวมกิจการ๒

๓)	 การกำากับดูแลกันเอง	 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 	 และการสร้างเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกันเอง	 รวมถึงการประชุมเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติและ
กลไกสนับสนุนการก�ากับดูแลกันเองของส่ือ	 นอกจากนั้น	 ยังมีการสนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีระบบรองรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

๔)	 การกำากับดูแลด้านอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้
มีความเป็นธรรมโดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ	 โดยมีการจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	
กสทช.	เรือ่ง	แนวทางการก�ากบัดแูลอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการ
โทรทัศน	์โดยยึดหลักของการก�ากับดูแลที่ดี	มีการแทรกแซงตลาดน้อยที่สุด	หรือเท่าที่
จ�าเป็น	ซึง่แนวทางการก�ากบัดแูลจะสอดคล้องตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล	มี
ความเหมาะสม	โปร่งใส	เป็นธรรมต่อผูใ้ช้บรกิารและผูใ้ห้บรกิาร	โดยค�านงึถงึประโยชน์
สาธารณะ	ภาระของผู้บริโภค	และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

๕)	 การกำากับดูแลด้านเทคนิคต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเชิงป้องกันและการแก้ไขปัญหา	
เช่น	 เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุจึงได้มีการรับลง
ทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 มีการจัดท�า
ผลการจ�าลอง	 (Simulation)	 การรบกวนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง	 
การประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ	 (มาเลเซีย	 กัมพูชา	
ลาว)	เป็นต้น

๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗1๓2 1๓๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๖)	 การกำากับดูแลด้านอื่นๆ	 ซึ่งหลักๆ	 ประกอบไปด้วยการด�าเนินการด้านกฎหมาย	
เช่น	 การด�าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 หรือ	 
ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 การบังคับใช้กฎหมายประกอบ
กิจการกระจายเสียง	 โดยร ่วมมือกับกองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง	 
การก�ากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยมีการก�ากับ	 ตรวจสอบ	 และไกล่เกล่ีย 
การใช ้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง	 การตรวจสอบเพื่อก�า กับดูแล 
ช่องรายการ	 การด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าความผิดเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์	 
(Set	 Top	 Box)	 การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	 
พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 การด�าเนินคดีปกครอง	 นอกจากนี้	 ยังมีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม 
การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อีกด้วย

๓.	 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑)	 การออกประกาศและแนวทางเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์
●	 ในป	ี ๒๕๕๗	 ได้มีการจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เรื่อง	 แนวทาง

การพิจารณาเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค	ตามข้อ	๕	 (๑๐)	
ของประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 กรณีการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค	 
ซึง่มผีลกระทบต่อผูบ้รโิภคในลกัษณะเป็นการบังคบัให้รบัรูข้้อมลูข่าวสาร	รายการ	
หรือการโฆษณานั้น	หรือเป็นมลพิษทางเสียง	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

●	 การจัดท�าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู ้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 อันประกอบด้วย	 แนวทางการ
ก�ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	 (โทรทัศน์ดาวเทียมและ
โทรทัศน์เคเบิ้ล)	 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร	 ยา	 และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย	 แนวทางการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมาย	 แนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ของ	 ๓	 ภาคส่วน	 ได้แก	่
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ส�านกังาน	กสทช.	เขต	และเครอืข่ายภาคประชาชน	 
ตลอดจนมีการจัดท�า	 (ร่าง)	 แนวปฏิบัติ	 เรื่อง	 การออกอากาศรายการโดย 
มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	 หรือ 
บ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง	 (ร่าง)	 แนวปฏิบัต	ิ
เรือ่ง	การออกอากาศรายการโดยมกีารโฆษณาบรกิารหรอืสนิค้าในรายการส�าหรบั
เด็ก	 และ	 (ร่าง)	 แนวปฏิบัติ	 เรื่อง	 การออกอากาศรายการโดยปรากฏข้อความ	
ตัวอักษร	 ภาพ	 ภาพยนตร์	 แสง	 และเสียงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	 รวมทั้ง

เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายอืน่ใดของผูป้ระกอบธรุกจิ	ไม่ว่าจะปรากฏใน
รูปของวัตถ	ุโดยการจดัฉาก	อปุกรณ์ประกอบฉากหรอืสถานท่ีถ่ายท�า	หรอืปรากฏ
กับบุคคลโดยการสวมเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใด	ที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์	

๒)	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	 ผ่านการสัมมนา	
การจัดเวที	 การประชุมหารือ	 เช่น	 การสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์	 เรื่อง	 การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา	
การประชุมหารือเรื่อง	 แนวทางการระวังป้องกันการละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภค	เป็นต้น

๓)	 การสร้างเครือข่ายผู ้บริโภค	 ส ่งเสริมการรวมกลุ ่มและจัดกิจกรรมเพื่อการ 
คุ ้มครองผู ้บริโภค	 โดยได้มีการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ส่งเสริม 
ให้เกิดเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	มีการสนับสนุน 
ให ้มีแกนน�าเครือข ่ายจัดกิจกรรมการสร ้างความรู ้ความเข ้าใจกับประชาชน 
ในฐานะผู้บริโภคส่ือ	 ในพื้นท่ี	 ๙	 จังหวัดใน	 ๕	 ภูมิภาค	 รวมถึงการจัดกิจกรรม 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ	 ตลอดจนมีการจัดท�าช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยง
ระหว่างส�านักงาน	 กสทช.	 และเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	 และเผยแพร่ 
องค์ความรู้เท่าทันสื่อวิทย	ุ-	โทรทัศน์ให้กับบุคคลทั่วไป

๔)	 การดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	 โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภค	 เช่น	 การให้บริการ	 โฆษณาอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 
รวมถึงการด�าเนินการข้อร้องเรียนกรณีผังรายการและเนื้อหารายการ

๔.	 การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
๑)	 การจัดทำาและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน

การสื่อสาร	
●	 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์	 โดยจัดท�า	 (ร่าง)	

ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ....	 
ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ	เป็นธรรม	ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปได้อย่างท่ัวถึง	 และเป็นการ
อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรทัศน์	

●	 การจดัท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	การส่งเสริมและคุม้ครองสทิธขิองคนพกิาร
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ....	
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ด�าเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือรับรู ้
และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์	 ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป	โดยก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีล่ามภาษามือ	บริการค�าบรรยาย
แทนเสียง	 บริการเสียงบรรยายภาพ	 และบริการอื่นใดตามที่	 กสท.	 ก�าหนด	 
ซึ่งรายการดังกล่าวคือรายการที่ เป ็นข่าวสารหรือสาระที่ เป ็นประโยชน  ์
ต่อสาธารณะ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗1๓4 1๓5

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒)	 การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	 ของคนพิการ		
ผู ้สูงอายุ	 หรือผู ้ด้อยโอกาส	 ผ่านการจัดท�าโครงการการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ 
โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 “การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารของ 
คนพิการ”	 ได้แก่	 ภาษามือ	 (Sign	 Language)	 ค�าบรรยายเป็นอักษร	 (Caption)	 
ค�าบรรยายเป็นเสียง	 (Audio	 Description)	 กิจกรรมการสร้างความตระหนักในสิทธิ
ทางการสื่อสารของคนพิการ	(ด้านการได้ยิน)	และการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู ้
ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ	 (ด้านสติปัญญา	 ออทิซึม	 และผู ้บกพร่อง 
ทางจิต)

๓)	 การสนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ	 ผ่านการจัดกิจกรรมการสร้างกลไกส่งเสริม 
การรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์	การผลติสือ่สร้างสรรค์เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพผูบ้รโิภค
ในการรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์	การสร้างความร่วมมอืกับสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันา 
หลกัสตูรต�าราและส่งเสรมิประชาชนในการรูเ้ท่าทนัสือ่	และการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์
รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 (Strategic	 Plan	 on	
Strengthening	Media	Literacy	for	Democratic	Citizen:	Thai	Model)

๕.	 การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
๑)	 การส่งเสริมการรวมกลุ ่ม	 และการดำาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ	 เพื่อจัดทำา

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 มีการจัดท�า	 
(ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต	 
ผู ้ผลิตรายการ	 และผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต	 
ผูผ้ลติรายการ	และผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์เป็นองค์กรในรปูแบบต่างๆ	เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัท�ามาตรฐานทางจรยิธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง
ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

๒)	 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 ผ่านการให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะและประโยชน์แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	

๓)	 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	 ผ่านการด�าเนินการตามประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การอบรมและทดสอบ 
เพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	ทั้งนี้	 
ในปี	 ๒๕๕๗	 มีหน่วยงานจัดอบรมลงนามบันทึกข้อตกลงกับส�านักงาน	 กสทช.	 เพื่อ
อบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ	จ�านวน	๒๒	หน่วยงาน	จัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น	๑๒๖	ครั้ง	
และมกีารจดัทดสอบเพือ่รบับตัรผูป้ระกาศในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	
ส�าหรบัผูท้ีผ่่านการอบรมระดบัสงู	โดยจดัการทดสอบท้ังในกรงุเทพมหานครและภมูภิาค	
ซึ่งในปี	 ๒๕๕๗	 ได้จัดทดสอบ	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 และจังหวัดเชียงใหม่	 และจะได้ 
จัดทดสอบในภูมิภาคอื่นๆ	ต่อไป

๖.	 การเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล
๑)	 การจัดทำาแผนความถี่วิทยุสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและ

แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่
●	 การออกประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิยสุ�าหรบักจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 

ในระบบดิจิตอล	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลให้มีความเหมาะสม	

●	 มีการเร่ิมด�าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่

๒)	 การดำาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน	์
ในระบบดิจิตอล	 บริการสาธารณะ	 ประเภทที่สาม	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ 
กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน	 โดยมีการรับค�าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	บริการสาธารณะ	ประเภทที่สามไปเรียบร้อยแล้ว	

๓)	 การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 มีการก�าหนด
แผนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	 การติดตามผลการด�าเนินการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดจิติอล	และมกีารออกตรวจสอบและตรวจวัดระดบัความแรงสญัญาณของสถานี
วทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	และตรวจพารามเิตอร์ทางเทคนคิของสญัญาณ
วิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานอีกด้วย

๔)	 การดำาเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู ่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 เป็นการด�าเนินการแจกคูปองดิจิตอลทีวี
มูลค่า	 ๖๙๐	 บาท	 เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอลอย่างท่ัวถึงบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด	รวมถงึเพือ่สนบัสนนุการเปล่ียนผ่านไปสู่การรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย	โดยในปี	๒๕๕๗	ได้มีการแจกคูปองไปจ�านวนทั้งสิ้น	
๗,๐๔๖,๓๙๑	ครัวเรือน

๕)	 การจัดทำาระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล	 (Digital	 TV	 
Service	 Area)	 เพื่อเป็นการให้ความรู ้	 ข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 ในสถานีหลัก	 ๓๙	 สถานีทั่วประเทศ	 รวมถึงการ 
ให้บริการข้อมูลพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล	 โดยระบบดังกล่าวสามารถ 
ใช ้ งานผ ่านเว็บบราวเซอร ์ห รือผ ่านอุปกรณ ์ ส่ือสารแบบพกพา	 แท็บเล็ต	 
สมาร์ทโฟน	 ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	 (Android)	 และระบบปฏิบัติการ 
ไอโอเอส	(iOS)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗1๓6 1๓7

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๖)		การเตรียมความพร้อมระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ
ดิจิตอล	 โดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	 เรื่อง	 ความร่วมมือในการ
ทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	 รวมท้ังสิ้น	 ๘	 องค์กร	 รวมถึงการด�าเนินการประเมินมูลค่า 
คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล

๗.	 การพฒันาระบบบรหิารจดัการเพือ่ไปสู่องค์กรกำากบัดูแลท่ีมีประสิทธภิาพ
๑)	 การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียง	 และกิจการโทรทัศน์	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ประกอบ
ไปด้วยการจัดท�าหนังสือ	 “คู่มือติดตามแผนแม่บทวิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ทิศทาง
สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทย”	 เพื่อให้ผู ้สนใจและประชาชนท่ัวไปได้เข้าใจถึงสาระหลัก
ของแผนแม่บทฯ	 และเป้าหมายในเชิงเวลาท่ีก�าหนด	 การติดตามประเมินผลใน
รูปแบบของการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ชนะการประมูล
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 เพื่อให้ได้รับทราบถึงการด�าเนินงาน	 และ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการด�าเนินการแก้ปัญหาต่อไป	
การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง	 และกิจการโทรทัศน์	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ตลอดจน 
การจัดท�ารายงาน	 “สภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อ	 ผลจากการปฏิบัติตาม
แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง	และกิจการโทรทศัน์	ฉบับที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)”	 
ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อประมวลผลลัพธ ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังมีการ 
ด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ

๒)	 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร	 ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการจัดท�าชุดหลักสูตรการฝ ึกอบรมท่ี 
ตอบโจทย์แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	 (Individual	 Development	 Plan:	
IDP)	ทัง้ส่วนของชดุหลกัสตูรทีเ่ป็นการพฒันาทกัษะทีเ่อือ้ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน	(Skill-based)	และชดุหลกัสตูรทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัเนือ้งานตามยทุธศาสตร์	
(Knowledge-based)

๘.	 ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)
	 ในปี	 ๒๕๕๗	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 (กสท.)	 
ได้ด�าเนนิการตามพนัธกจิและเป้าประสงค์ของแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๔	
เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	โดยมีความคืบหน้าตามรายยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	๑:	 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ใน	ปี	๒๕๕๗	กสท.	ได้ด�าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	
ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	โดยแบ่งออกเป็นมิติหลักๆ	ดังนี้	๑)	การออกประกาศ	กสทช.	
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	๒)	การออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	๓)	การตรวจสอบ
และรบัรองมาตรฐาน	๔)	การด�าเนินการด้านค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิาร	๕)	การพจิารณา
ความจ�าเป็นในการใช้และถือครองคล่ืนความถี่	 ๖)	 การพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	
ส�าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(Broadcasting	GIS)	๗)	การด�าเนินโครงการ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	รับรอง	การสร้างต้นแบบ	และการด�าเนนิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่ง 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และ	 ๘)	 การให้ความรู้ทางด้าน
เทคนิค

๑)	 การออกประกาศ	 กสทช.	 ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ	
	 การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

●	 การก�าหนดลกัษณะและประเภทในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	เพือ่วาง
รากฐานให้สอดคล้องกบัพฒันาการของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์และ
ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

ในปี	๒๕๕๗	ได้มีการออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	ก�าหนดลักษณะและประเภทของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	เพ่ือก�าหนดลกัษณะและประเภทการใหบ้รกิารแบบ
ประยุกต์	 ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน	์อนัจะเปน็การก�าหนดกรอบของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันใ์หม้ี
ความชดัเจน	เปน็แนวทางส�าหรับการประกอบกจิการและการก�ากบัดแูลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ	

● การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ในปี	๒๕๕๗	 ได้มีการออกประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

การใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน	์(ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึง่เปน็การปรบัปรงุ
ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการอนุญาตและก�ากับ
ดูแลการใช้คล่ืนความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการ
สาธารณะประเภทที่สองเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗1๓8 1๓9

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● การจัดท�าแนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)

การออกประกาศส�านักงาน	กสทช.	 เรื่อง	แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจาย
เสยีงทีไ่ด้รบัอนุญาตทดลองประกอบกจิการในการออกอากาศตามประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต	ิ (คสช.)	ฉบับที	่๗๙/๒๕๕๗	 เรื่อง	 เงื่อนไขในการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การด�าเนินการตามประกาศ	คสช.	ฉบับดังกล่าวเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ	
และเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง	 ปราศจาก 
การบิดเบือน	อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒)	 การออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

●	 การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ในปี	๒๕๕๗	กสท.	ได้มีมติอนุญาตผู้ยื่นขอรับอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์	 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาต	ิจ�านวน	๒๐	ราย	๒๔	ใบอนุญาต	โดยใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่	
๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	ถงึวนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๗๒	รายละเอยีดปรากฏในตารางท่ี	๑๒
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๑ การให้บริการผู้ขอรับ
 ใบอนุญาตประกอบ
 กิจการ

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�าหรับกิจการที่ 
ไม่ใช้คลื่นความถี่

ที่ผ่านมา	 กสท.	 ได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตตามประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๕	
ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๕	และประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดย	 
ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	มีการออกใบอนุญาต	จ�านวนทั้งสิ้น	๑,๑๕๓	ใบอนุญาต	
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑๓

ตารางที ่๑๓:	การออกใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	ส�าหรบักจิการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี่

ประเภท จำานวนใบอนุญาต

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์(ช่องรายการ) ๗๓๓

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๔๑๔

●		 ระดับชาติ ๓๗

●		 ระดับภูมิภาค ๖๐

●		 ระดับท้องถิ่น ๓๑๗

การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๖

รวม ๑,๑๕๓

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

● การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ด�า เนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 

ตามประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง	พ.ศ.	๒๕๕๕	โดย	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	มีการออกใบอนุญาต 
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๕,๖๕๗	 ใบอนุญาต	 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑๔

  ตารางที่ ๑๔:	การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ประเภท จำานวนใบอนุญาต

กิจการบริการธุรกิจ ๔,๐๑๖

กิจการบริการสาธารณะ ๑,๐๘๗

กิจการบริการชุมชน ๕๕๔

รวม ๕,๖๕๗

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

 แผนภูมิที่ ๓:	การออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ทั้งนี้	 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการข้างต้น	 จะสามารถ
ออกอากาศได้ตามปกติ	 ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	
๗๙/๒๕๕๗	เรื่อง	เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกจิการ	และประกาศส�านกังาน	กสทช.	เรือ่ง	แนวทางปฏบิตัขิองสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
ท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๗๙/๒๕๕๗	 แล้วเท่านั้น	 โดย	ณ	 วันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 มีสถานีวิทยุ
กระจายเสียงที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาต	ิและประกาศส�านกังาน	กสทช.	ดงักล่าว	จ�านวนท้ังสิน้	๓,๔๔๓	สถาน	ีแบ่งเป็นประเภท
กจิการบรกิารทางธรุกจิ	๒,๘๙๗	สถาน	ีกจิการบริการสาธารณะ	๓๙๒	สถาน	ีและกจิการบรกิาร
ชุมชน	๑๕๔	สถานี

● การอนุญาตให้ผลิต น�าเข้า จ�าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�าหนา่ยหรือรับติดตั้งเคร่ืองรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ผลิต	 น�าเข้า	 จ�าหน่ายหรือมีไว ้
เพื่อจ�าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ	 เครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์	 ตามประกาศ	 กสทช.	 
เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต	 น�าเข้า	 จ�าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�าหน่าย 
หรือรับติดตั้งเครื่องรับ	 เครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ 
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เป็นจ�านวนทั้งส้ิน	 ๔๐๖	 ใบอนญุาต	ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที่	๑๕	ดังนี้	

บริการชุมชน

บริการธุรกิจ

บริการสาธารณะ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๑๕:	การออกใบอนุญาตให้ผลิต	น�าเข้า	จ�าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�าหน่ายหรือรับติดตั้ง	
	 เครื่องรับ	เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์

ประเภทการอนุญาต จำานวนใบอนุญาต

ผลิต ๕๓

น�าเข้า ๑๘๑

จ�าหน่าย ๖๘

มีไว้เพื่อจ�าหน่าย ๖๓

มีไว้เพื่อรับติดตั้ง ๔๑

รวม ๔๐๖

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม

● การออกใบอนุญาตให้ท�า น�าเข้า น�าออก ใช้ ต้ัง ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ท�า	 น�าเข้า	 น�าออก	 ใช้	 ตั้ง	 
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม	ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	เป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น	๖,๑๘๖	ใบอนุญาต	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑๖

ตารางที่ ๑๖:	การออกใบอนุญาตให้ท�า	น�าเข้า	น�าออก	ใช้	ตั้ง	ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
	 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

ประเภทการอนุญาต จำานวนใบอนุญาต

ท�า ๒,๔๖๑

น�าเข้า ๖๑๐

น�าออก ๔๐๙

ใช้ ๑,๓๗๙

ตั้งสถานี ๑,๓๒๗

รวม ๖,๑๘๖

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม

๓)	 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการด�าเนินการตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องส�าหรับกิจการท่ีใช้คล่ืนความถี่และส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี	
การตรวจสอบเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง	ตลอดจนการด�าเนนิการออกเคร่ืองหมายแสดงการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน	
(Sticker	Label)	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๑๗	-	ตารางที่	๒๐	ดังนี้

ตารางที่ ๑๗:	การตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องวิทยุคมนาคมและ
	 อปุกรณ์ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพือ่ใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนญุาต
	 ที่เกี่ยวข้องส�าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่

(หน่วย:	แบบ/รุ่น)

 เดือน STB (DVB-T2) iDTV Portable รวม 

มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๗ ๑๔๗	 ๒๓๘	 ๔๕	 ๔๓๐	

ทีม่า: ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

หมายเหตุ:	 ๑.	 STB	(DVB-T2)	คือ	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบไม่มีจอภาพแสดงผล
	 ๒.	 iDTV	คือ	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบมีจอภาพแสดงผล	(Integrated	Digital	Television)
	 ๓.	 Portable	คือ	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบพกพา/เคลื่อนที่/ติดรถยนต์

ตารางที่ ๑๘:	การตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
	 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	
	 ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

(หน่วย:	แบบ/รุ่น)

เดือน Sat Cable IPTV รวม 

มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๗ ๙๐	 ๒๗	 ๗ ๑๒๔	

ที่มา: ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

หมายเหตุ:	 ๑.	 Sat	 คือ	 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	 ส�าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ 
โทรทัศน์ดาวเทียม

	 ๒.	 Cable	คือ	 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	 ส�าหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ
โทรทัศน์ทางสาย

	 ๓.	 IPTV	คือ	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	ส�าหรับการเชื่อมต่อไปยังโทรทัศน์
ในระบบไอพี

ตารางที่ ๑๙:	การตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทดลอง
	 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

(หน่วย:	เครื่อง)

เดือน
กิจการบริการ

ธุรกิจ
กิจการบริการ

สาธารณะ
กิจการบริการ

ชุมชน
รวม

มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๗ ๒,๔๗๗ ๔๘๐ ๑๑๓ ๓,๐๗๐

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๒๐:	การด�าเนินการออกเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(Sticker	Label)	

(หน่วย:	เครื่อง)

เดือน STB (DVB-T2) iDTV Portable รวม

มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๗ ๑๓,๒๒๑,๔๒๙ ๑,๖๓๒,๕๙๒ ๒,๕๗๗,๑๘๙ ๑๗,๔๓๑,๒๑๐

ที่มา: ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๔)	 การดำาเนินการด้านค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ได้ด�าเนนิการในด้านค่าธรรมเนยีมและอตัราค่าบรกิารด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์	ดังนี้

●	 การบริหารจัดการการก�าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับใบอนุญาตให้สามารถยื่นช�าระค่าธรรมเนียม

ได้ถูกต้อง	รวดเร็ว	รวมถึงการบริหารจัดการระบบงานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ในส�านักงาน	กสทช.	ให้มีประสิทธิภาพ	ส�านักงาน	กสทช.	จึงได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต 
ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค�านวณค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและการประมาณการรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต	รองรบักบัปรมิาณ
ผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด	 และสามารถจัดท�ารายงานได้ตามรูปแบบและระยะเวลาที่
ก�าหนด	

นอกจากนี	้ระบบดงักลา่วยงัใชใ้นการวเิคราะหอ์ตัราคา่บรกิารทีส่ามารถประมวล
ผลแบบจ�าลองทางการเงินที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	 ให้มีผลการค�านวณที่ถูกต้อง	 
เที่ยงตรง	 เชื่อถือได้	 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 เป็นท่ีเชื่อถือได้ของ 
ผู้ประกอบการ	 นอกจากนี้	 ระบบยังสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต 
ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์	 สามารถรับข้อมูลจากผู้ประกอบการได้โดยตรง 
ผา่นทางเวบ็ไซต์	(Web	based)	http://licensefee.nbtc.go.th	และสามารถก�าหนด 
ให้จัดท�ารายงานได้ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีก�าหนดด้วยเช่นกัน	 (เปิดให้บริการ 
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗)

๑ เว็บไซต์ระบบบริหาร 
 จั ด ก า ร ก า ร ก� า ห น ด 
 ค่าธรรมเนียมและอัตรา 
 ค่าบริการ

๑

●	 แนวปฏิบัติเพ่ือใช้ในการสอบทานการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และแนวทางในการพิจารณารายได้จากการ
ประกอบกิจการที่น�ามาใช้เป็นฐานในการค�านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

การจดัท�าคูม่อืแนวปฏบิตัเิพ่ือใช้ในการสอบทานการช�าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 
รายปใีนกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์และเผยแพร่แนวทางในการพจิารณา 
รายได้จากการประกอบกิจการที่น�ามาใช้เป็นฐานในการค�านวณค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตรายปี	 ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ	 และพนักงาน	 ส�านักงาน	
กสทช.	 ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เพื่อสอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาตน�ามาใช้เป็นฐาน 
ในการค�านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	๙๐	 วัน	 
นับจากวันที่ส�านักงาน	กสทช.	ได้รับงบการเงิน

●	 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
	 	 การเผยแพร่ความรูเ้พือ่ให้ผูร้บัใบอนญุาตได้รบัความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั 

เจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 การจัดท�าบัญชี	 การจัดเตรียมเอกสาร	 และ 
ขัน้ตอนการยืน่แบบฟอร์มช�าระค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์	 รวมถึงการจ�าแนกต้นทุน	 เพื่อเป็นข้อมูลการก�ากับดูแลอัตรา 
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 โดยจัดการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ	 และพนักงาน	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	จ�านวน	๘	ครัง้	พร้อมทัง้เผยแพร่เอกสารคูม่อืแนวทาง 
ในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่น�ามาใช้เป็นฐานในการค�านวณ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี	 และแนะน�าการกรอกแบบฟอร์มและขั้นตอนการยื่น 
ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑ ๒

๑,๒ การเผยแพร่ความรู้  
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปี 
การจัดท�าบัญชี การจ�าแนก
ต้นทุนและรายได้ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๒๑:	การพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่

ผลการดำาเนินงาน หน่วยงาน มติ กสทช.

มติ	กสท.	
ครั้งที่	๔/๒๕๕๗	
(๓	ก.พ.	๒๕๕๗)

มติ	กสทช.	
ครั้งที่	๒/๒๕๕๗
(๑๒	ก.พ.	๒๕๕๗)

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	๓ การเข้าท�าสัญญาร่วมด�าเนินกิจการส่ง
โทรทัศน์สีระหว่างบริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	
(มหาชน)	กับ	บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์-
เทนเม้นต	์จ�ากัด	 เป็นการด�าเนินการโดย
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 และอายุสัญญา
ร่วมด�าเนินกิจการมีระยะเวลา	๓๐	ปี	นับ
ตั้งแต่วันที่	 ๒๖	มีนาคม	๒๕๓๓	และจะ
สิ้นสุดในวันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๖๓	จึงเป็น
ไปตามแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี	่
(พ.ศ.	๒๕๕๕)

มติ	กสท.	
ครั้งที่	๕๒/๒๕๕๗
(๑	ธ.ค.	๒๕๕๗)

บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน),	กรมประชาสัมพันธ์,	กองทัพบก,	กองทัพ
อากาศ,	กองทัพเรือ,	กองบัญชาการกองทัพไทย,	กรมการพลังงานทหาร,	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,	ส�านักงาน	กสทช.,	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้

แทนราษฎร,	ส�านักพระราชวัง,	กรุงเทพมหานคร,	กรมเจ้าท่า,	 
กรมส่งเสริมการเกษตร,	กรมอุตุนิยมวิทยา,	กรมประมง,	กระทรวง 

การต่างประเทศ,	กระทรวงศึกษาธิการ,	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	
มหาวิทยาลัยนเรศวร,	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาจาก	กสท.

หมายเหตุ:	 กรณีสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง	๕	สถานโีทรทัศน์โมเดร์ินไนน์ช่อง	๙	สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	ช่อง	๑๑	สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส	และสถานีโทรทศัน์สกีองทพับก 
ช่อง	๗	ได้น�าเสนอต่อ	กสทช.	ในปี	๒๕๕๖	เรียบร้อยแล้ว	

๕)	 การพิจารณาความจำาเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่ของส่วน
ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานอื่นของรัฐ	 หรือบุคคลใด	 ท่ีได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีมีความ
จ�าเป็นในการใช้และถอืครองคลืน่ความถี่	ได้รบัการพจิารณาเพือ่อนญุาตภายใน	๓	ปี	กระบวนการ
พิจารณาความจ�าเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถ่ีจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
อนุกรรมการพิจารณาความจ�าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	เพื่อเสนอความเห็นต่อ	กสท.	และ	กสทช.	พิจารณาตามล�าดับ	ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที	่๒๑	ดังนี้

๖)	 การพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 สำาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ	
	 โทรทัศน์	(Broadcasting	GIS)	

มีการจัดท�าโครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 ส�าหรับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 (Broadcasting	GIS)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเข้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่แสดง
อยู่บนแผนที่ในเอกสารประกอบการยื่นแบบค�าขอรับใบอนุญาต	เช่น	แนวสายส่งหลักในกิจการ
เคเบิ้ลทีวี	Coaxial	Cable	หรือ	Fiber	Optic	ข้อมูลละติจูด/ลองจิจูดของที่ตั้งของสถานี	หรือ	

ห้องส่ง	 ห้องควบคุม	 (Head	 End)	 ทั้งในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 เข้าจัดเก็บ
ในรูปแบบระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์	ประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาต

นอกจากนี้	 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	 ส�าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์
ยงัมฟัีงก์ชนัเพือ่อ�านวยความสะดวกในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิแผนทีเ่พือ่สนบัสนนุการพจิารณา
การอนุญาตประกอบกิจการ	 ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการวัดระยะห่างระหว่างสถานีวิทยุ	 ฟังก์ชัน 
การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่	 อาทิ	 ข้อมูลละติจูด/ลองจิจูดของสถานีส่งวิทยุ	 สถานีโทรทัศน์ 
ทั้งใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่	 ข้อมูลสายส่ง	 (Coaxial	 Cable	 หรือ	 Fiber	 Optic)	 
ฟังก์ชันแสดงรัศมีครอบคลุมพื้นที่ของสถานีวิทย	ุเป็นต้น

๑

๒

๑ ชั้นข้อมูลที่มีการน�าเข้า 
 ใ น ร ะ บ บ ภู มิ ศ า ส ต ร์  
 สารสนเทศ ส� า ห รั บ 
 กิ จการกระจายเสี ยง 
 และกิ จการ โทร ทัศน์   
 (BroadcastingGIS)

๒ ฟั ง ก์ ชั น ใ น ก า ร วั ด 
 ระยะห่างระหว่างสถานี 
 วิทยุ ๒ สถานี



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

โดยโครงการนี้ยังมีการจัดหาข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลข	 (Digital	 Terrain	Model-DTM)	
และข้อมูลภาพแสดงการจ�าแนกจุดภาพ	(Cluttered	Image)	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการ 
กระจายสญัญาณในกจิการใช้คลืน่ความถี	่รองรบักระบวนการเปล่ียนผ่านการรบัส่งสญัญาณวทิยุ
โทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล	รวมทั้งระบบยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงแผนที่
กับหน่วยงานภายในส�านักงาน	กสทช.	โดยใช้เทคโนโลยี	Map	Service	ในการเชื่อมโยงข้อมูล	
ซึ่งจะได้ข้อมูลแบบทันทีทันใด	 (Real	 Time)	 จากการออกส�ารวจภาคสนามของเจ้าหน้าที่เขต	 
มชีัน้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในส่วนของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	เช่น	ข้อมลูสถานเีคเบิล้	
สถานวีทิยกุระจายเสยีง	AM/FM/SW	ข้อมลูวทิยโุทรทศัน์	ข้อมลูสถานีทดสอบระยะไกล	ถอืเป็น
การบูรณาการข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	

๑ เส้นสายส่ ง  ประเภท  
 Coaxial Cable ที่มี  
 การน�าเข้าในระบบ

๒ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
 ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น 
 ส�านักงาน กสทช. ใน 
 รูป แบบ Map Service

๑

๒

๗)	 การดำาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 รับรอง	 การสร้างต้นแบบ	 และ	
	 การดำาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ	
	 กิจการโทรทัศน์

●	 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบเคร่ืองมือ	 อุปกรณ์	 ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม	
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องมือ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์	 และเป็นการรองรับ
กระบวนการขออนุญาตผลิต	 น�าเข้า	 จ�าหน่าย	 หรือมีไว้เพ่ือจ�าหน่ายหรือรับติดตั้ง
เครือ่งรบัเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์เพือ่ใช้ในกจิการวทิยกุระจายเสยีงทีข่ออนญุาตทดลอง
ประกอบกิจการ

●	 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่	 (Mobile	 Lab)	 เพื่อตรวจสอบสัญญาณหรือ
รับรองเครื่องมือ	อุปกรณ์	ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม	ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	
พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	 ส�าหรับการทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง	(ทดลองออกอากาศ)	

●	 โครงการสร้างต้นแบบ	(Prototype)	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดก�าลังส่ง	๕๐๐	
วตัต์	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างต้นแบบเครือ่งส่งวทิยกุระจายเสียงทีไ่ด้มาตรฐานขนาด
ก�าลังส่ง	 ๕๐๐	 วัตต์	 เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ขออนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ	 และเป็นชุดสาธิตส�าหรับการอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง

●	 โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม	 Reverse	 Intermodulation	 การออกอากาศ
ของสถานีที่อยู่ใกล้กัน	และแนวทางการดูแลให้เกิดการกวนกันให้น้อยของสถานีวิทยุ
กระจายเสยีง	ส�าหรบัการทดลองประกอบกจิการกระจายเสยีง	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์
พฤติกรรมการเกิด	Reverse	Intermodulation	ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออก
อากาศอยูใ่กล้กนั	รวมถงึก�าหนดแนวทางด�าเนนิการไม่ให้เกดิการรบกวนกนัของสถานี
วิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงเพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงและเป็นข้อมูลสนับสนุนการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

●	 โครงการจัดหาโหลดก�าลังสูง	 (Dummy	 Load)	 และเคร่ืองวัดก�าลังส่ง	 (Thruline	
Wattmeter)	 เพ่ือใช้ก่อนการตรวจเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง	 เนื่องจากพบว่า 
ผู้ประกอบการบางรายส่งเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงท่ีมีก�าลังวัตต์เกินกว่าที่ก�าหนด	
และเกินกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดทนทานได้เป็นเหตุให้เครื่องมือวัดที่ส�านักงาน	 กสทช.	
ให้การสนับสนุนเสียหายได้



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๘)	 การให้ความรู้ทางด้านเทคนิค

●	 การจัดประชุมแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 ความรู้ด้านเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
และการออกอากาศ	ซึง่ในปี	๒๕๕๗	มกีารจัดการประชมุจ�านวน	๕	ครัง้	ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในตารางที	่๒๒	

ตารางที ่๒๒:	การจดัประชมุแลกเปลีย่น	เรยีนรู	้ความรูด้้านเทคนคิเครือ่งส่งวทิยกุระจายเสยีงและการออกอากาศ

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๓๐	มีนาคม	-	๒	เมษายน	๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก

๒ ๒๐	-	๒๓	เมษายน	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย

๓ ๒๗	-	๓๐	เมษายน	๒๕๕๗ จังหวัดนครราชสีมา

๔ ๕	-	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕ ๑๙	-	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

●	 การจัดประชมุเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านเทคนคิเกีย่วกบัเครือ่งรบัสญัญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่บุคลากรของส�านักงาน	 กสทช.	 โดยในปี	
๒๕๕๗	มีการด�าเนินการจ�านวน	๒	ครั้ง	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๒๓

ตารางที่ ๒๓:	การจดัประชมุเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านเทคนคิเกีย่วกบั
	 เครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๒๕	เมษายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

๒ ๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่	๒:		การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์

ในด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็น
ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คง	มกีารใช้คลืน่ความถีอ่ย่างถกูต้องและปราศจาก
การรบกวน	 รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม	 มีการด�าเนินงานในปี	
๒๕๕๗	 โดยแบ่งออกเป็นมิติหลักๆ	ดังนี้	 ๑)	 การก�ากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหารายการ	 
๒)	การส่งเสริมและก�ากับดูแลการแข่งขัน	๓)	การก�ากับดูแลกันเอง	๔)	การก�ากับดูแลด้านอัตรา
ค่าบรกิารในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	๕)	การก�ากบัดแูลด้านเทคนคิ	๖)	การสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน	(ผู้ชมผู้ฟัง)	ในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์	และ	๗)	การก�ากบั
ดูแลด้านอื่นๆ

๑)	 การกำากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

●	 มกีารออกประกาศ	กสทช.	เร่ือง	หลักเกณฑ์การจดัท�าผังรายการส�าหรบัการให้บรกิาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน	์(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการส�าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน	์พ.ศ.	๒๕๕๖	ลงวันที	่๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลืน่ความถีท่ีใ่ห้บรกิารแบบบอกรบัสมาชกิ	รวมถงึมกีารจดัท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	
เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การจดัท�าผงัรายการส�าหรบัการให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	
(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	....	เพือ่ให้ระยะเวลาในการจดัเกบ็เทปบนัทกึรายการทีผู่ร้บัใบอนุญาต
ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์	ตามมาตรา	๓๘	แห่งพระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีความเหมาะสม	
และเพือ่ให้การก�ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	ณ	สิ้นปี	๒๕๕๗	ร่างประกาศฯ	ฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การรวบรวมความเห็นจากที่ประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อน�าเสนอที่ประชุม	 กสท.	 และที่ประชุม	 กสทช.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

●	 นอกจากนี้	 ได้ก�ากับดูแลเนื้อหารายการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
ฉบับที่	 ๙๗/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 การให้ความร่วมมือต่อ
การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ	และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิฉบับที่	๑๐๓/๒๕๕๗	ลงวันที	่ 
๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
ฉบบัที	่๙๗/๒๕๕๗	โดยเฝ้าระวังเนือ้หาทีสุ่่มเส่ียงในช่องรายการทีน่�าเสนอเนือ้หาด้าน
การเมอืง	และเชญิผู้ประกอบการเข้าชีแ้จงข้อเทจ็จรงิกรณกีารออกอากาศเนือ้หาทีอ่าจ 
ขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว	 อันจะท�าให้เป็นการขัดต่อ
มาตรา	๓๗	แห่งพระราชบญัญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	ด้วย



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗152 15๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 การตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหารายการ	 ตามที่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามประกาศ	 กสทช.	 
เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การจดัท�าผงัรายการส�าหรบัการให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	 
พ.ศ.	๒๕๕๖	เพื่อใช้ประกอบการก�ากับดูแลการขอเปลี่ยนแปลงผังรายการ

๒)	 การส่งเสริมและกำากับดูแลการแข่งขัน

ได้มกีารจัดท�าหลกัเกณฑ์ด้านส่งเสรมิและก�ากบัดแูลการแข่งขันในกจิการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์	ดังต่อไปนี้

●	 การออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผู้มีอ�านาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยส�าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์และ
มาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาขอบเขต
ของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ตลอดจนประเมิน
สภาพการแข่งขันในตลาด	 และประเมินผู้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ	 ท้ังนี้	
ในประกาศดงักล่าว	ได้ก�าหนดมาตรการเฉพาะทีจ่ะบงัคบัใช้กบัผูม้อี�านาจเหนอืตลาด
อย่างมนัียส�าคัญ	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการกระท�าอนัเป็นการผกูขาด	หรอืลด	หรอืจ�ากัด	
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการให้บริการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

●	 การออกประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การพจิารณาและก�าหนดมาตรการเฉพาะเพือ่
แก้ไขผลทีเ่กดิจากพฤติกรรมอนัเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๗	 โดยมีวัตถุประสงค์

๑ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
 อ นุกรรมการ ด้ า น ผั ง 
 ร า ยก า ร และ เ นื้ อ ห า 
 รายการ และการอบรม 
 ให้ความรู้ เทคนิคด้าน 
 กฎหมาย

๑

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และก�าหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาผลที่เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือความ 
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น

●	 ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 การก�าหนดลักษณะและ
มาตรการก�ากับดูแลการควบรวมกิจการ	 การถือหุ้นไขว้	 และการครอบง�ากิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารกระท�าอนัเป็นการผกูขาด	ลด	
หรือจ�ากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 โดย 
จะกล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในการก�ากับดูแลการควบรวมกิจการและการถือหุ้นไขว	้ 
การครอบง�ากจิการโดยบคุคลผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั	ตลอดจนแนวทางการพจิารณา 
วัดผลกระทบในการควบรวมกิจการ๓

●	 ในส่วนของการส่งเสริมและก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน	์ได้มีการจัดท�า	(ร่าง)	คู่มือแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(Competition	Regulation	Guideline)

●	 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม	 ด้วยการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๒๔

ตารางที ่๒๔:	การประชมุรบัฟังความคดิเหน็กลุม่ย่อย	(Focus	Group)	เพือ่ส่งเสรมิการแข่งขนัเสรอีย่างเป็นธรรม

ลำาดับ เรื่อง วันที่ สถานที่

๑ การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางในการ
ส่งเสริมความเป็นกลางด้านข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกันในการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ภาคธุรกิจ

๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ ส�านักงาน	กสทช.

๒ โครงการศกึษาผลกระทบและก�าหนดแนวทางการ
ก�ากับดูแลการครองสิทธิข้ามสื่อ

๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องแนวทางการก�ากับดูแล 
การแข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	

๔	มิถุนายน	๒๕๕๗ ส�านักงาน	กสทช.

๔ แนวทางการก�ากับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก	(Competition	Regulation	on	 
Pay	TV)

๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๗ ส�านักงาน	กสทช.

๕ การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อก�าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาความล่าช้าจากการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์	 ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล

๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ ส�านักงาน	กสทช.

ที่มา: ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและการก�ากับดูแลกันเอง

๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓)	 การกำากับดูแลกันเอง

● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกันเอง
ไดด้�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่สง่เสรมิการก�ากบัดแูล

กันเอง	โดยการประชุมกลุ่มย่อย	การจัดประชุมเสวนาไตรภาคี	การจัดประชุมเสวนา
เพื่อการก�ากับดูแลกันเองดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๒๕

๑, ๒, ๓, ๔ การประชมุรบัฟงั 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ก ลุ่ ม ย่ อ ย 
( Focus  G roup )  เพื่ อ 
ส่ ง เ สริ มการแข่ งขั น เสรี  
อย่างเป็นธรรม

๑

๓

๒

๔

ตารางที่ ๒๕:	การด�าเนินการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการสร้างเครอืข่ายเพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกนัเอง	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ  เรื่อง เวลา-สถานที่

๑ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการก�ากับดูแลกันเองในหัวข้อ	“มาตรฐานการน�าเสนอข่าวการเมือง”	เพื่อเป็น
เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างองค์กรก�ากับดูแลและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือโดยเฉพาะผู้ประกอบการส่ือวิทยุโทรทัศน์ท่ีเสนอข่าวสารเก่ียวกับการเมือง	ต่อประเด็น
การสร้างมาตรฐานในการน�าเสนอข่าวสารการเมืองของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ	เพื่อให้สื่อมวลชน 
ซึง่เปน็ตวักลางประสานความเขา้ใจภายในสงัคมมแีนวทางมาตรฐานในการปฏบิตัติน	โดยการน�าเสนอขอ้มลู
ข่าวสารที่ถูกต้อง	เหมาะสม	สมดุล	และเที่ยงธรรม	ภายใต้ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ	รวมถึง
สทิธเิสรภีาพทีม่อียูต่ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพือ่ธ�ารงไวซ้ึง่มาตรฐานจรรยาบรรณ 
และจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อ

วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๗	
ส�านักงาน	กสทช.
กรุงเทพมหานคร

๒ การจัดประชุมเสวนาไตรภาคีเพื่อน�าเสนอคู่มือจริยธรรมและงานศึกษาวิจัยการก�ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน	์เพือ่น�าเสนอรายงานผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางและ
กลไกการก�ากับดูแลที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	ในการพัฒนาคู่มือ
มาตรฐานจริยธรรมและการก�ากับดูแลกันเอง	(Guideline	for	Broadcasting	Self-Regulation)	เพื่อน�า
ข้อมูลทางวิชาการที่ได้ไปเป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการก�ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ

วันท่ี	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗
กรุงเทพมหานคร

๓ การจดัประชมุเสวนาหวัขอ้	“การปกปอ้งสทิธเิดก็และสตร	ีในรายการและขา่วทางส่ือโทรทศัน”์	เพือ่ให้เกดิ
วงเสวนาทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้มลูในมมุมองดา้นสทิธมินษุยชน	ดา้นจรยิธรรมในวชิาชพีส่ือสาร
มวลชน	ดา้นวชิาการสือ่สารมวลชน	โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งการปกปอ้งสทิธเิดก็และสตรใีนรายการต่างๆ	ที่
แพร่ภาพทางสื่อโทรทัศน์	เช่น	ข่าว	ละคร	เป็นต้น

วันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๗	
กรุงเทพมหานคร

๔ การจดัประชมุเสวนาแลกเปลีย่นความรูด้า้นก�ากบัดแูลตนเองของผูป้ระกอบกจิการโทรทศันใ์นระบบดจิติอล
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและกระบวนการตรวจสอบรายการและโฆษณาของสถานีก่อนออก
อากาศ	โดยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	๗	ร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการ
ตรวจสอบรายการและโฆษณา

วันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗
กรุงเทพมหานคร

๕ การจัดประชุมเสวนาเรื่อง	“ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย”	เพื่อระดมความคิดเห็น
ทั้งในแง่มุมเชิงวิชาการและเชิงรูปธรรม	จากทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน	ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในการ
ผลิตละครโทรทัศน์	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ได้น�าข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาทั้งหมด	ไปพิจารณา
และน�าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อและในการผลิตละครต่อไป	โดยผู้เข้าร่วมเสวนา	ประกอบด้วย	ผู้ผลิตละคร	 
ผู้ก�ากับละคร	ผู้เขียนบทละครโทรทัศน	์และผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอล

วันท่ี	๑๘	กันยายน	๒๕๕๗	
กรุงเทพมหานคร

๖ การจดัประชมุเสวนาเรือ่ง	“สทิธผิูต้กเปน็ขา่ว	VS	สทิธกิารรบัรูข้า่วสาร	แคไ่หน	เพยีงใด”	ในขา่วอาชญากรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อการน�าเสนอข่าวสารที่กระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์	สิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นผู้ต้องหาท่ีตกเป็นข่าว	ให้เกิดความระมัดระวังถึงผลกระทบ 
ที่จะตามมาภายหลังจากการน�าเสนอของสื่อ	ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อผู้ตกเป็นข่าว	ครอบครัว	และสังคม

วันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๗	
กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและการก�ากับดูแลกันเอง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● การสร้างแนวทางปฏิบัติ	 (Guideline)	 และกลไกสนับสนุนการกำากับ
ดูแลกันเองของสื่อ

การด�าเนินกจิกรรมเพือ่จดัท�าแนวปฏบิตัแิละกลไกสนบัสนนุการก�ากบั
ดูแลกนัเองของสือ่	ด�าเนนิการโดยผา่นกจิกรรมตา่งๆ	ดงัรายละเอยีดปรากฏ
ในตารางที	่๒๖

๑, ๒, ๓ การจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การก�ากับดูแลกันเอง

๑

๓

๒

ตารางที่ ๒๖:	กิจกรรมการจัดท�าแนวทางปฏิบัติและกลไกสนับสนุนการก�ากับดูแลกันเองของสื่อ

ลำาดับ เรื่อง เวลา-สถานที่

๑ การประชุมก�าหนดแผนงานการก�ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ	๑๑	องค์กร	เพื่อหารือแนวทาง 
การท�างานรว่มกนัตามเจตนารมณข์อง	๑๑	องคก์รวชิาชพี	โดยมตีวัแทนองคก์รวชิาชพีตา่งๆ	เขา้รว่ม	ไดแ้ก	่ 
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง	(ประเทศไทย)	สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม	(ประเทศไทย)	
สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย	สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ	สมาคมเคเบิ้ล
ทีวีแห่งประเทศไทย	สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง	สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทย ุ
ทอ้งถิน่ไทย	สมาคมสภาผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันไ์ทย	และชมรมผูป้ระกอบการ 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน	

วันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๗	
ส�านักงาน	กสทช.
กรุงเทพมหานคร

๒ การจัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการด�าเนินงานของ	กสทช.	ต่อแนวทางส่งเสริมการก�ากับดูแลกันเอง	 
(Self	Regulation	Roadmap)	และการด�าเนินงานร่วมกันตามเจตนารมณ์ขององค์กรวิชาชีพด้านข่าววิทยุ
และโทรทัศน์	

วันท่ี	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๗
	ห้องประชุมอาคาร 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุ 
และโทรทัศน์ไทย
กรุงเทพมหานคร

๓ การจัดประชุมหารือเรื่องกลไกการก�ากับดูแลกันเองของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกับสมาชิก	อาทิ	
มาตรฐานทางจริยธรรม	จรรยาบรรณ	กระบวนการก�ากับดูแลหรือตรวจสอบการโฆษณา	กระบวนการ 
รับเรื่องร้องเรียน	มาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น	ร่วมกับ	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	

วันท่ี	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗
ส�านักงาน	กสทช.
กรุงเทพมหานคร

๔ การประชุมเรื่อง	“กลไกการก�ากับดูแลกันเองในกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม”	เพื่อให้โครงข่ายโทรทัศน์
ดาวเทียมและผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการก�ากับดูแลกันเองของ
องค์กรวิชาชีพ	และแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
สร้างกลไกการก�ากับดูแลกันเองในกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกลไก 
การก�ากับและดูแลกันเองของสมาคมวิชาชีพ	

วันท่ี	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗ 
	ส�านักงาน	กสทช.
กรุงเทพมหานคร

๕ สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีระบบรองรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อย่างมีประสิทธิภาพ	ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน	โดยมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน	์กรณเีกดิภยัพบิตัหิรอืเหตฉุกุเฉนิ	เพือ่หารอืแนวทางการ 
เตรยีมพรอ้มในการน�าเสนอขา่วกรณเีกดิภยัพบิตัหิรอืเหตฉุกุเฉนิระหวา่งส�านกังาน	กสทช.	ผูป้ระกอบกจิการ
โทรทัศน	์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต	ิกรมอุตุนิยมวิทยา	และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

วันท่ี	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 
ส�านักงาน	กสทช.
กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักส่งเสริมการแข่งขันและการก�ากับดูแลกันเอง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๔)	 กำากับดูแลด้านอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มี	
	 ความเป็นธรรมโดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ

มีการจัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แนวทางการก�ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	 โดยเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ	 ฉบับนี้	 ยึดหลักของการ
ก�ากบัดูแลทีดี่	มกีารแทรกแซงตลาดน้อยท่ีสดุ	หรอืเท่าทีจ่�าเป็น	โดยมุง่เน้นตลาดทีไ่ม่มกีารแข่งขัน
หรอืแข่งขนัน้อยทีก่ลไกตลาดไม่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	หรอืตลาดท่ีมกีารแข่งขนั	
แต่การแข่งขนัดังกล่าวน�าไปสูผ่ลกระทบเชงิลบต่อตลาดหรอืต่อผูใ้ช้บรกิาร	ซึง่แนวทางการก�ากับ
ดูแลจะสอดคล้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	มีความเหมาะสม	โปร่งใส	เป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ	ภาระของผู้บริโภค	และการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

๕)	 การกำากับดูแลด้านเทคนิค

มีมาตรการการก�ากับดูแลด้านเทคนิคท่ีออกมาเป็นไปในเชิงป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ	ดังนี้

●	 การจัดท�าโครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	โดย
เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน	กสทช.	สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานภาครัฐ	
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ	 โดย	ณ	 สิ้นปี	 ๒๕๕๗	 
มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฯ	 ได้ด�าเนินการจัดซื้อ	
จัดหา	หรือจัดจ้าง	เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	
แล้วเสร็จ	จ�านวน	๓๐	หน่วยงาน

●	 มีการรับลงทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก�ากับดูแลการทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์	 การทวนสอบเครื่องมือและอุปกรณ์	 และด�าเนินการ 
ลงทะเบียนและก�ากับห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 
รวมถึงด�าเนินการจัดให้มีห้องปฏิบัติการทดสอบในส�านักงาน	 กสทช.	 ส่วนภูมิภาค 
ทัง้แบบเคลือ่นทีแ่ละห้องปฏบิตักิารมาตรฐาน	จ�านวนท้ังสิน้	๓๕	แห่ง	ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในตารางที	่๒๗

ตารางท่ี ๒๗:	จ�านวนห้องปฏิบัติการท่ีได้รับลงทะเบียนให้เป็นห้องปฏิบัติการในการทดสอบมาตรฐาน
		 เทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงส�าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม (ห้อง) 

๔ ๕ ๒๐ ๖ ๓๕

ที่มา: ส�านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

●	 มีการจัดท�าผลการจ�าลอง	 (Simulation)	 การรบกวนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง	 โดยด�าเนินการวิเคราะห์ผลการรบกวนอันเกิดจากการแพร่กระจาย
คล่ืนความถีข่องสถานวิีทยกุระจายเสียงทีย่งัไม่ได้รับอนญุาตตามพระราชบญัญตัวิทิยุ
คมนาคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส�าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	จ�านวน	๓๒	สถานีกับ	สถานีวิทยุ	FM	หลัก	
จ�านวน	๓๑๔	สถานี

●	 มีการจัดท�าผลการจ�าลอง	 (Simulation)	 การรบกวนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง	 โดยด�าเนินการวิเคราะห์ผลการรบกวนอันเกิดจากการแพร่กระจาย
คลืน่ความถีข่องสถานวีทิยกุระจายเสยีง	ซึง่มสีถานวีทิยกุระจายเสยีงทีม่สีทิธยิืน่ค�าขอ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 พ.ศ.	
๒๕๕๕	ข้อ	๗	ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้ว	๓๖	สถานี	และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาค�าขอ	๑	สถานี	กับสถานีวิทยุ	FM	หลัก	จ�านวน	๓๑๔	สถานี

●	 การประสานงานเกีย่วกบัการบรหิารคลืน่ความถีร่ะหว่างประเทศ	โดยเป็นการประสาน
งานคล่ืนความถี่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คล่ืนความถี่บริเวณ
ชายแดนร่วมกับประเทศมาเลเซีย	กัมพูชา	และลาว	เพื่อหารือและพิจารณาเกี่ยวกับ
การประสานงานความถีวิ่ทยใุนการแก้ไขปัญหารบกวนกนัของคล่ืนวิทยทุีใ่ช้ในกจิการ
วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และวิทยุคมนาคมอื่นๆ	 บริเวณชายแดนให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย	ปราศจากการรบกวน	รวมทั้งวางแผนความถี่วิทย	ุเพื่อให้การใช้
ความถี่วิทยุบริเวณชายแดนเกิดประโยชน์สูงสุด	 รายละเอียดได้กล่าวแล้วในรายงาน
ส่วนที	่๓	ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของ	กสทช.	ประจ�าปี	๒๕๕๗

๖)	 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	 (ผู ้ชมผู ้ฟัง)	 ในกิจการกระจายเสียงและ	
	 กิจการโทรทัศน์

๑ ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 
 ภาคประชาชน (ผูช้มผูฟ้งั) 
 ในกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน์

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ส�านกังาน	กสทช.	ได้มกีารสร้างเครอืข่ายภาคประชาชน	(ผูช้มผูฟั้ง)	ในกจิการกระจายเสยีง 
และกิจการโทรทัศน์โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยในป	ี๒๕๕๗	มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๕	ครั้ง	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๒๘

ตารางที่ ๒๘:	การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน	(ผู้ชมผู้ฟัง)	ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๘	-	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒ ๑	-	๒	มีนาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓ ๘	-	๙	มีนาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสงขลา

๔ ๑๐	-	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗ จังหวัดนครพนม

๕ ๖	-	๗	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดกระบี่

๖ ๒๗	-	๒๘	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี

๗ ๑๑	-	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๘ ๒๕	-	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

๙ ๑	-	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดพิษณุโลก

๑๐ ๘	-	๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย

๑๑ ๑๕	-	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรี

๑๒ ๒๒	-	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

๑๓ ๒๙	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบุรี

๑๔ ๑๓	-	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๗ จังหวัดอยุธยา

๑๕ ๒๔	-	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๗ จังหวัดน่าน

ที่มา: ส�านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๗)	 การกำากับดูแลด้านอื่นๆ

นอกจากการก�ากับดูแลในมิติหลักๆ	 ที่กล่าวมาแล้ว	 กสท.	 ยังได้ก�ากับดูแลด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

(๑)	 การด�าเนินการด้านกฎหมายและการก�ากับดูแล
●	 การด�าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	หรือผู้ก�ากับ

การสถานตี�ารวจตามเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบทัง้สิน้	๑๐๖	สถาน	ีโดยประกอบไปด้วย	
การรบกวนต่อข่ายวิทยุการบิน	จ�านวน	๓	สถานี	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินคด	ี
และการรบกวนต่อข่ายอื่น	จ�านวน	๑๐๓	สถานี	โดยด�าเนินคดีแล้ว	๒๒	สถาน	ี
ยุติการออกอากาศ	๓	สถานี	และอยู่ระหว่างด�าเนินคดี	๗๘	สถานี

●	 การบังคับใช้กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียง	 โดยร่วมมือกับกอง
บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง	(บช.ก.)	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๑๗	สถานี

●	 การก�ากบัดแูลสถานวีทิยกุระจายเสียง	โดยมกีารก�ากบั	ตรวจสอบ	และไกล่เกลีย่
การใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง	จ�านวน	๘๖	สถานี

●	 การตรวจสอบเพือ่ก�ากบัดแูลช่องรายการ	๖๑	ช่อง	โดยแจ้งให้แก้ไขมใิห้ก่อให้เกดิ
การรบกวนต่อกิจการอื่น	๒	ราย	และด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดเครื่องรับ 
สัญญาณโทรทัศน	์(Set	Top	Box	)	๓	ราย	ของกลางจ�านวน	๑,๖๔๙	เครื่อง

●	 การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 จ�านวน 
ทั้งสิ้น	๒,๘๑๗	คดี	ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่	๔

๑, ๒, ๓, ๔ การเข้าจับกุม 
ด� า เ นิ น ค ดี กั บ ผู้ ก ร ะ ท� า
ความผิดเกี่ยวกับเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์

๑

๓

๒

๔
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ส่วนท่ีี ๔
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ส่วนท่ีี ๗
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ส่วนทีี่ ๒
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แผนภูมิที่ ๔:	การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

๗๐๐

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

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

๑๕ ๑๕

๑๕๖

๕๔๙
๖๔๔

๕๓๑

๖๙๗

๑๓๕
๑๖ ๓๔ ๒๕

  
 
  
 
  
  
  
  
       
   ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
   ที่มา: ส�านักการอนุญาตและก�ากับวิทยุคมนาคม

●		 การด�าเนินคดีปกครอง	ตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๕	-	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	รวม
ทั้งสิ้นจ�านวน	๓๐	คดี	ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่	๕

แผนภูมิที่ ๕:	สัดส่วนการด�าเนินคดีปกครองตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๕๕	-	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจ�านวน	๑๖	คดี

คดีสิ้นสุดจ�านวน	๑๐	คดี

อยู่ระหว่างการจัดท�าค�าให้การจ�านวน	๔	คดี

   ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
   ที่มา: ส�านักการอนุญาตและก�ากับวิทยุคมนาคม
   

(๒)	 การก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

●		 การจดัประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณาปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพือ่
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกาศ	 หลักเกณฑ์	 มาตรการ	 หรือเงื่อนไขการ
ประกอบกจิการกระจายเสยีง	ประเมนิ	วเิคราะห์ปัญหาการด�าเนินกจิการกระจาย
เสียง	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และเสนอแนะแนวทางหรือนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการกระจายเสียงเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้	โดยเรยีกเอกสาร	 
หลักฐาน	และบคุคลเพ่ือให้ข้อมลูประกอบการพิจารณา	ประเมนิ	และวเิคราะห์	
สภาพปัญหาของกิจการกระจายเสียง	 และสร้างองค์ความรู้ในกิจการกระจาย
เสียงเพื่อรองรับปัญหาความขัดแย้งเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	๒๕๕๗	มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	๔	ครั้ง

●		 จัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบกิจการ 
กระจายเสยีงในพืน้ทีส่ามจงัหวดัภาคใต้	เพือ่ให้มอีงค์ความรูท้ีจ่�าเป็นและเพยีงพอ 
ต่อการประกอบกจิการกระจายเสยีง	เช่น	ประเดน็ทฤษฎสี�าคัญในการวเิคราะห์
สงัคมไทย	การประยุกต์ใชท้ฤษฎใีนกรณีวิเคราะห์สถานการณ์ความรนุแรงของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อให้สถานีวิทยุชุมชนและวิทยุคลื่นหลักในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารวัฒนธรรม	
ศาสนา	 ของคนในท้องถ่ินโดยไม่ตกเป็นเคร่ืองมือในการก่อความรุนแรง	 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียง	จ�านวน	๘	ครั้ง

●		 ด�าเนินโครงการเพ่ือวิจัยส่ือและการสร้างสันติภาพ:	 บทเรียนทางนโยบาย
ส�าหรับภาคใต้ของประเทศไทย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ
ด้านสื่อของรัฐ	 และมาตรการสร้างสันติภาพในสังคมยุคหลังความขัดแย้ง	 
เพ่ือน�าข้อเสนอแนะและนโยบายมาประยกุต์ใช้กบัส่ือในภาคใต้ของประเทศไทย	
โดยมีเป้าหมายในการถามประเด็นส�าคัญท่ีว่า	 สื่อ	 นักเคล่ือนไหวทางสื่อและ
หน่วยงานก�ากับดูแลเนื้อหา	 มีส่วนสนับสนุนอย่างไรในการน�าไปสู่การเจรจา
ระหว่างวัฒนธรรมและการรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์

●		 ด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัญหาความรุนแรง
ของประเทศที่มีลักษณะความขัดแย้งในสังคม	เช่น	สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	
กล่าวคอื	เปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณ์ในประเทศสาธารณรฐัรวนัดา	(Republic	of	
Rwanda)	และบริเวณอาเจะห์ที่อยู่ในเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย	 โดยศึกษา
และน�าข้อเปรียบเทียบดังกล่าว	 มาผลิตนโยบายหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการหรือมีรูปแบบในการจัดการสื่อสาร	โดยเฉพาะ
กรณีวิทยุกระจายเสียงชุมชน	เพื่อแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จ�านวนคดี
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘
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และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●		 ศึกษาวิจัยการเสริมสร้างความสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมส�าหรับสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์การเปลีย่นแปลง
ของกระบวนการสื่อและตั้งค�าถามต่อความแตกต่างของสื่อในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย	มาเลเซีย	และพม่า	น�าไปสู่พหุนิยม/
คตินิยมสากลของพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีการแตกหักเกิดข้ึน	 โดยจะมีการประเมิน
ผลกระทบการแตกหกัของการท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์การประสานงานและศนูย์การ
อภปิรายของสือ่ในบรบิทความหลากหลายทางชาตพินัธุ	์เพือ่ระบวุ่าปัจจยัใดบ้าง
ทีเ่ป็นปัจจยัน�าในการบรูณาการของระบบสือ่และท�าให้คตนิยิมสากลแขง็แกร่ง	
โดยจะน�าปัจจัยต่างๆ	เหล่านี้ไปออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับนักข่าว
วิทยุชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป

●		 ด�าเนินโครงการเปรียบเทียบการก�ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการก�ากับดูแล 
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับประเทศต้นแบบ 
ที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ ์ 
และศาสนา	ที่มีลักษณะความขัดแย้งคล้ายคลึงกับสามจังหวัดชายแดนใต้

(๓)	 การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการก�ากับดูแล
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

●		 โครงการฝ ึกอบรมเพื่อสร ้างความเข ้าใจต ่อผู ้ประกอบกิจการที่ ได ้รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้ 
คลื่นความถี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร ้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์
หลักการผลิตส่ือโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพ	 และเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณ์ต่างๆ	 ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน	 ๕	 ครั้ง	 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๒๙

ตารางที่ ๒๙:	การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
	 ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

ครั้งที่ กำาหนดฝึกอบรม สถานที่

๑ ๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรี

๒ ๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดภูเก็ต

๓ ๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๔ ๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

๕ ๔	ธันวาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

๑, ๒ การสร้างเครือข่าย 
  การบังคับใช้กฎหมาย 
  ในการประกอบ 
  กิจการกระจายเสียง 
  และกิจการโทรทัศน์

๑ การจดัฝกึอบรมเพือ่สรา้ง 
 ความเขา้ใจตอ่ผูป้ระกอบ 
 กิจการที่ได้รับอนุญาต 
 ประกอบกิจการกระจาย 
 เ สี ย ง ห รื อ โ ท ร ทั ศ น์   
 ส� าหรับกิจการที่ ไม่ ใช้  
 คลื่นความถี่  

๑ ๒

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●		 โครงการสร้างเครอืข่ายการบังคบัใช้กฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์	 เพือ่เสรมิสร้างความรู	้ ความเข้าใจ	 เกีย่วกบักฎหมายด้าน
กจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์	และขัน้ตอน	วธิกีารในการสบืสวนตรวจ
ค้นจับกมุสถานีวทิยกุระจายเสยีงท่ีกระท�าความผดิ	ให้กบับุคลากรของส�านกังาน	
กสทช.	 และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างเครอืข่ายภาคข้าราชการทีเ่กีย่วข้อง	
เพือ่บงัคบัใช้กฎหมายในการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
โดยมกีารจัดอบรมจ�านวน	๕	ครัง้ ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางที	่๓๐

ตารางที ่๓๐:	การสร้างเครือข่ายการบงัคบัใช้กฎหมายในการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

ครั้งที่ กำาหนดสร้างเครือข่าย สถานที่

๑ ๕	-	๖	มิถุนายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

๒ ๑๘	-	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓ ๑๕	-	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดกระบี่

๔ ๒๙	-	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี

๕ ๑๒	-	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

●		 ได้มกีารจดัอบรมหลกัสตูร	“การเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย
และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์
ส�าหรับผู้ประกอบกิจการหน่วยงานของรัฐ	 และประชาชนท่ัวไป”	 จ�านวน	 
๖	ครั้ง	ณ	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดสงขลา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จังหวัดเชียงราย	
จังหวัดนครพนม	 และจังหวัดสุพรรณบุรี	 ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อีกด้วยดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๓๑

ตารางที่ ๓๑:	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านกิจการ

	 กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการหน่วยงานของรฐั	และประชาชนทัว่ไป

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒ ๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดอุดรธานี

๓ ๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสงขลา

๔ ๑๒	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดนครพนม

๕ ๙	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย

๖ ๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม

๑ การจัดอบรมหลักสูตร  
 “การเสริมสร้างความรู้ 
 ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ 
 กฎหมายและหลักเกณฑ์ 
 ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล ด้ า น 
 กิจการกระจายเสียงและ 
 กิจการโทรทัศน์ ส�าหรับ 
 ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
 หน่วยงานของรัฐ และ 
 ประชาชนทั่วไป”

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ยุทธศาสตร์ที	่๓:	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

ยุทธศาสตร์น้ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยค�านึงหลักสิทธิ
มนุษยชน	 มิให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่
เป็นเท็จ	บิดเบือน	อคติ	ไม่เป็นธรรม	ครอบง�าหรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า	
รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว	 เข้มแข็ง	รู้จักปกป้องตนเอง	สามารถเข้าถึง	
เข้าใจ	 และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 ลักษณะการ
ท�างานของ	กสท.	สามารถแบ่งออกได้เป็น	๔	มิติหลักๆ	คือ	๑)	การออกประกาศและแนวทาง
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ๒)	 การเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๓)	การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค	ส่งเสริมการรวมกลุ่ม	 
และจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 และ	 ๔)	 การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑)	 การจัดทำาประกาศและแนวทางเพื่อคุ ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	
	 และกิจการโทรทัศน์

(๑)	 การจัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เรื่อง	 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับ
การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค	 ตามข้อ	 ๕	 (๑๐)	 ของประกาศ	 กสทช.	
เรื่อง	 การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 กรณีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธี
การเพิ่มเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภค	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อผู ้บริโภค 
ในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร	 รายการ	 หรือการโฆษณานั้น	 
หรือเป็นมลพิษทางเสียง	 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 โดย	 ณ	 สิ้นป ี	 ๒๕๕๗	 
ร่างประกาศฯ	 ฉบับดังกล่าวอยู่ในระหว่างประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มี
ผลใช้บังคับต่อไป๔

(๒)	 การจัดท�าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
●		 แนวทางการก�ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี	 (โทรทัศน์

ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล)	 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา
อาหาร	ยา	และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย	โดยหากคณะกรรมการอาหาร
และยา	 (อย.)	 รายงานว่าผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล	 
ออกอากาศโฆษณาอาหาร	ยา	และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย	ให้มีค�าสั่ง
แจ้งระงบัการโฆษณาจนกว่าคดจีะถึงทีส่ดุ	และหากพบว่ามกีารกระท�าความผดิ 
ซ�้าอีก	 ให้มีค�าสั่งแจ้งให้สถานีระงับการออกอากาศชั่วคราวเป็นเวลาคราวละ 
ไม่เกิน	 ๓๐	 วัน	 จนกว่าคดีจะถึงที่สุด	 ทั้งนี้คดีความจะถึงที่สุดได้หากได้มีการ
เปรยีบเทยีบคดีความผดิและบุคคลนัน้ยนิยอมช�าระค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบ	
หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าผิดจริง

●		 แนวทางการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียงกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การโฆษณาอาหาร	ยา	 และผลติภณัฑ์สขุภาพทีผ่ดิกฎหมาย	 โดยหากส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 รายงานว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ออกอากาศโฆษณาอาหาร	ยา	และผลิตภณัฑ์สุขภาพทีผิ่ดกฎหมาย	ให้มคี�าสัง่แจ้ง
ระงบัการโฆษณาจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด	และหากพบว่ามีการกระท�าความผดิซ�า้อกี	 
ให้มีค�าส่ังแจ้งให้สถานีระงับการออกอากาศช่ัวคราวเป็นเวลาคราวละไม่เกิน	 
๓๐	 วัน	 จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด	 ทั้งนี้	 คดีความจะถึงท่ีสุดได้หากได้มีการ 
เปรยีบเทยีบคดคีวามผดิและบคุคลนัน้ยนิยอมช�าระค่าปรบัตามค�าเปรยีบเทยีบ	
หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าผิดจริง

●		 แนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ของ	๓	ภาคส่วน	ได้แก่	ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	 ส�านักงาน	 กสทช.	 เขต	 และเครือข่ายภาคประชาชน	
ท้ังนี้	 แนวทางการจัดการจะกล่าวถึงแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและร้องเรียน	 
การรวบรวมหลักฐาน	การตรวจสอบใบอนญุาตการประกอบกิจการ	การตรวจสอบ 
การโฆษณาและการด�าเนินการ	การก�ากับดูแล	และการบังคับใช้กฎหมาย

●		 จัดท�า (ร่าง)	 แนวปฏิบัติ	 เรื่อง	 การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณา
บริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	หรือบ่อยครั้งที่เป็นผล 
ให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง

●		 จัดท�า	(ร่าง)	แนวปฏิบัติ	เรื่อง	การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการ
หรือสินค้าในรายการส�าหรับเด็ก

●		 จัดท�า	 (ร่าง)	 แนวปฏิบัติ	 เรื่อง	 การออกอากาศรายการโดยปรากฏข้อความ	
ตัวอักษร	 ภาพ	 ภาพยนตร์	 แสง	 และเสียงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	 รวมทั้ง 
เคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายอื่นใดของผู้ประกอบธุรกิจ	 ไม่ว่าจะ
ปรากฏในรปูของวตัถ	ุโดยการจดัฉาก	อปุกรณ์ประกอบฉากหรอืสถานทีถ่่ายท�า	 
หรอืปรากฏกบับคุคลโดยการสวมเสือ้ผ้าหรอืสิง่อืน่ใด	ทีเ่ป็นไปเพือ่วตัถุประสงค์
เชิงพาณิชย์	(การแฝงสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์)

๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒ง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒)	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ได้ด�าเนินการเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในตารางที	่๓๒

ตารางที่ ๓๒:	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ลำาดับ หัวข้อ วันที่ สถานที่

๑ การสมัมนาผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน	์
เรือ่ง	การปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการโฆษณาผลติภณัฑ์
อาหารและยา

๒๔	ตุลาคม	
๒๕๕๗

จังหวัดเพชรบุรี

๒ การแถลงข่าว	“โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ในยคุ	คสช.”	โครงการสรา้งเครือขา่ยผูบ้รโิภคในกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน	์และ	“เวทคีวามรว่มมอื 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง	และเครือข่ายผู้บริโภค 
ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันต์อ่การจดัการ
ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย”

๕	พฤศจิกายน	
๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

๓ การประชุมหารือเรื่อง	แนวทางการระวังป้องกันการ
ละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค

๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

๔ การสัมมนาด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณา
อาหาร	ยา	และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของ
ภาคีเครือข่าย	กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	(บก.	ปคบ.)

๒๐	-	๒๑	
พฤศจิกายน	

๒๕๕๗

จังหวัด
นครราชสีมา

๕ การประชุมหารือเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค:	 กรณี 
การโฆษณาอาหาร	ยา	และผลติภัณฑส์ขุภาพทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ประกอบกิจการที่ด�าเนินการก่อน 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีผลบังคับ

๒๔	ธันวาคม	
๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๓)	 การสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภค	ส่งเสรมิการรวมกลุม่และจดักจิกรรมเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค

(๑)	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู ้บริโภคส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู ้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 มีการสนับสนุนให้มีแกนน�า 
เครอืข่ายจดักจิกรรมการสร้างความรูค้วามเข้าใจกบัประชาชนในฐานะผูบ้รโิภคสือ่	ใน
พื้นที่	๙	จังหวัดใน	๕	ภูมิภาค	ได้แก่	กาญจนบุรี	เพชรบุรี	ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	ล�าปาง	
สุราษฎร์ธานี	สงขลา	สตูล	และกรุงเทพมหานคร	มีการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
สขุภาพ	และมกีารแถลงข่าวเรือ่ง	“โฆษณาผลติภัณฑ์สขุภาพผดิกฎหมายในยคุ	คสช.”	
เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

(๒)	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์	 (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง)	 โดยมีแผนสร้างการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
และครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกภูมิภาค	ในปี	๒๕๕๘

(๓)	 จัดกิจกรรมด้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 โดยมีการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ 
ท่ีเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล	 อาทิ	 การสัมมนา	 “ระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับ 
ทีวีดิจิตอล”	 เมื่อวันที่ 	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๗	 งานสัมมนา	 “International	 
Conference:	 Consumer	 Protection	 in	 the	 Digital	 Age”	 เมื่อวันที่	 ๒	 -	 ๕	
เมษายน	 ๒๕๕๗	 การประชุมเรื่อง	 “นโยบายการแจกคูปองทีวีดิจิตอล:	 ในกรณี
กลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎร์และผู้มีรายได้น้อย”	 ในวันที่	 ๔	 พฤศจิกายน	๒๕๕๗	
และ	 “การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน	 เรียนรู ้	 เกี่ยวกับการรับบริการ 
โครงข่ายโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิติอล”	เมือ่วันที	่๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗	เป็นต้น

๑ การเสริมสร้างความรู้  
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
 คุ้มครองผู้บริโภค

๒ กิจกรรมการรวมกลุ่ม 
 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า 
 พื้นเมือง

๒

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๔)	 การจัดท�าช่องทางการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างส�านักงาน	 กสทช.	 และเครือข่าย 
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	 รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เท่าทันสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์ 
ให้กบับคุคลทัว่ไป	ผ่านเวบ็ไซต์	http://bcp.nbtc.go.th/ผ่าน	www.facebook.com	
และจดหมายข่าวผู้บริโภคสื่อวิทยุ	-	โทรทัศน์	“รู้จักสื่อ	รู้จักสิทธิ”

๑ งานสัมมนา 
“International 
Conference: Consumer 
Protection in the 
Digital Age”

๒ การประชุมเร่ือง 
“นโยบายการแจกคูปอง
ทีวีดีจิตอล: ในกรณีกลุ่ม
ท่ีอยู่นอกทะเบียนราษฎร์
และผู้มีรายได้น้อย

๓ เว็บไซต์คุ้มครองผู้บริโภค
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์

๔ จดหมายข่าวผู้บริโภค 
สื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 
“รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ”

๑ ๒

๔

๓

๔)	 การดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์	เช่น	การให้บรกิาร	โฆษณาอาหาร	ยา	และผลติภณัฑ์สขุภาพ	 
รวมถึงการด�าเนินการข้อร้องเรียนกรณีผังรายการและเนื้อหารายการ	 เช่น	 การใช้บริการ 
และสัญญาการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม	 การเปลี่ยนแปลงช่องรายการในโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า	เป็นต้น	ดังนี้

(๑)	 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่เป็น 
การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 เช่น	 การ 
ให้บริการ	 และโฆษณาอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการ 
ด�าเนินการภายใต้ข้อก�าหนดของประกาศ	 กสทช.	 ที่เกี่ยวข้องหลักอันประกอบ
ไปด้วย	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการพิจารณาค�าขอหรือค�าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และประกาศส�านักงาน	
กสทช.	เรื่อง	การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	 ตามข้อ	๕	 (๑๒)	 ของประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การกระท�าที่เป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๕	

(๒)	 การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องกบัผังรายการและเน้ือหา
รายการ

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ 
ผังรายการและเนือ้หารายการ	 เป็นการพิจารณาตามพระราชบญัญตักิารประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ส�าหรับรายละเอยีดได้ปรากฏ
ในรายงานส่วนที	่๔	“ผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัของส�านกังาน	กสทช.”

ยุทธศาสตร์ที่	๔:	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร

ในปี	 ๒๕๕๗	 มีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร	 มุ่งเน้นให้เข้าถึง 
หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค	 เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวสารหรือ 
การแสดงความคดิเหน็	 หรอืเป็นการขัดขวางสทิธเิสรภีาพในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	 หรอืปิดก้ัน 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน	 รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยแบ่ง
เป็นมติต่ิางๆ	๔	มติ	ิ ดงันี	้ ๑)	 การจดัท�าและปรบัปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิ
สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร	๒)	 การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยุ	 -	 โทรทัศน	์ 
ของคนพกิาร	ผูส้งูอาย	ุหรอืผู้ด้อยโอกาส	๓)	การสนบัสนุนให้ประชาชนรูเ้ท่าทนัสือ่	และ	๔)	การให้ 
ความรูด้้านการส่งเสรมิสทิธแิละเสรภีาพในการสือ่สาร



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗174 175

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑)	 การจัดทำาและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ	
	 ในการสื่อสาร

(๑)	 ได้มีการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดล�าดับบริการโทรทัศน์	 โดย 
จัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การจัดล�าดบับรกิารโทรทัศน์	พ.ศ.	....	 
ขึน้มาใหม่โดยวตัถปุระสงค์ของร่างประกาศฯ	เป็นไปเพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิาร
โทรทศัน์ทีม่คุีณภาพ	เป็นธรรม	ส่งเสรมิให้ประชาชนได้รบับรกิารโทรทศัน์ทีเ่ป็นการ
ทัว่ไปได้อย่างทัว่ถงึ	และเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบรกิารโทรทัศน์	
ตลอดจนเพือ่ให้สอดคล้องกบัประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาต
ให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๕	ข้อ	๑๒	(๒๕)	ซึง่ก�าหนด
เงื่อนไขในการอนุญาต	 โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเรียงหมวดหมู่หรือจัดล�าดับ
บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ตามท่ี	กสท.	ก�าหนด

(๒)	 มกีารจัดท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธขิองคนพกิาร
ให้เข้าถงึหรอืรบัรูแ้ละใช้ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทศัน์	 พ.ศ.	 ....	 เพือ่
ให้ผูป้ระกอบกจิการโทรทศัน์ด�าเนนิการให้คนพกิารสามารถเข้าถงึหรอืรบัรูแ้ละใช้
ประโยชน์จากรายการของกจิการโทรทัศน์	 ได้อย่างเสมอภาคกับบคุคลท่ัวไป	 โดย
ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีล่ามภาษามือ	 บริการค�าบรรยายแทนเสียง	
บรกิารเสยีงบรรยายภาพ	และบรกิารอืน่ใดตามท่ี	กสท.	ก�าหนด	ซ่ึงรายการดงักล่าว
คือรายการทีเ่ป็นข่าวสารหรอืสาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	ทัง้นี	้มกีารส่งเสรมิ
ผูร้บัใบอนญุาตทีจ่ดัให้มบีรกิารโทรทศัน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ	บริการค�าบรรยาย
แทนเสยีง	และบรกิารเสยีงบรรยายภาพในรายการทีอ่อกอากาศเกนิกว่าทีก่�าหนด
ไว้ในมาตรการพืน้ฐาน	เป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะยืน่ขอรบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุเงนิจาก
กองทุน	หรือขอลดหย่อนเงินที่ส่งเข้ากองทุนได้

๒)	 การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุ-โทรทัศน์	 ของคนพิการ		
	 ผู้สูงอายุ	หรือผู้ด้อยโอกาส

(๑)	 มกีารจัดท�าโครงการ	“การส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์
มบีรกิาร	เพือ่การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของคนพกิาร”	โดยได้มกีารลงนามในบนัทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอื	“การส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์
มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ”	 ระหว่างส�านักงาน	 กสทช.	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 และมหาวิทยาลัย 
ธรุกจิบณัฑติย์	ได้แก่	ภาษามอื	(Sign	Language)	ค�าบรรยายเป็นอกัษร	(Caption)	 
ค�าบรรยายเป็นเสยีง	(Audio	Description)

(๒)	 มีการจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ	 
(ด้านการได้ยนิ)	ระหว่างวนัท่ี	๗	-	๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

(๓)	 มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ	 
(ด้านสติปัญญา	ออทซิมึ	และผูบ้กพร่องทางจติ)	ระหว่างวนัท่ี	๑๕	-	๑๗	สงิหาคม	
๒๕๕๗	จังหวดัประจวบครีขัีนธ์

๓)	 การสนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ

(๑)	 การด�าเนนิโครงการพฒันาและเพิม่ความสามารถของประชาชนในการรูเ้ท่าทนัสือ่	
ดังนี้
●		 จดักจิกรรมการสร้างกลไกส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์	โดยคัดเลอืก

ศิลปินที่มีประวัติดี	 ทั้งทางด้านอาชีพและความประพฤติและเหมาะสมกับ 
การเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เพ่ือร่วมส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือวิทยุ	 -	 โทรทัศน	์ 
และจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทย	ุ-	โทรทัศน์	จ�านวน	 
๓	ครั้ง

●		 ณ	สิ้นปี	๒๕๕๗	อยู่ระหว่างด�าเนินการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพผูบ้รโิภคในการรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์	โดยจดัต้ังทมีผลติสือ่ทีม่า
จากทีมที่ชนะเลิศ	และทีมที่เหมาะสมจากการประกวดหนังสั้น	รู้เท่าทันสื่อ	 
ปี	๒๕๕๖	เพือ่ด�าเนนิการผลติสือ่ทีม่คีวามสร้างสรรค์ภายใต้หวัข้อทีส่�านักงาน	
กสทช.	ก�าหนด

(๒)	 การด�าเนนิโครงการพฒันากลไกการรูเ้ท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์ส�าหรบัประชาชน
ส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยใส่ใจเท่าทันส่ือวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	 โดยเป็นการคัดเลือก
สถานศกึษาน�าร่อง	แบ่งออกเป็น	๒	ระดบั	ได้แก่	ระดบัมธัยม	และระดบัอุดมศึกษา	
เข้าร่วมกิจกรรม	 ระดับละ	 ๒	 แห่ง/ภาค	 รวมเป็น	 ๒๐	 แห่ง	 ภาคกลาง	 ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 ภาคใต้	 และกรุงเทพมหานคร	 โดยมีการ 
ด�าเนนิงานจดัประชมุหารอืผูแ้ทนแต่ละสถานศกึษาเพือ่ก�าหนดแนวทาง/รปูแบบ 
การด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน	 การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ 
ให้กับกลุ่ม/ตัวแทนสถานศึกษาน�าร่องเพื่อน�ากลับไปขยายผลผ่านช่องทางต่างๆ	 
รวมถึงการสร้างกระบวนการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์ของ
สถานศึกษาน�าร่อง	๒๐	แห่ง	โดยมอบหมายสถานศึกษาน�าร่องจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
กจิกรรม	“ส่งเสรมิทกัษะการเท่าทนัสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์”	ขึน้	ประกอบด้วยอาจารย์	
เจ้าหน้าที่	 และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาที่สนใจร่วมด�าเนินกิจกรรม	 ตลอดถึง 
การมีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 
ผ่านช่องทางต่างๆ	ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อภายในสถานศึกษา	 อย่างน้อยภาคการศึกษาละ	 
๑	 ครั้ง	 โดยจะต้องมีการจัดประชุมน�าเสนอผลงานและรายงานความคืบหน้า 
การด�าเนินการของแต่ละสถานศึกษาน�าร่อง	 รวมทั้งแลกเปล่ียนการเรียนรู้/ 
วิธีการด�าเนินการ	เพื่อสามารถน�ากลับไปพัฒนารูปแบบการด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓)	 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต�าราและส่งเสริม
ประชาชนในการรู้เท่าทันส่ือ	 โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
(ด้านสื่อสารมวลชน)	จ�านวน	๙	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มหาวิทยาลัย
รงัสิต	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสิุต	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี 
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ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
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ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖
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ส่วนทีี่ ๒
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรต�าราการเรียนการสอน	
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ	 -	 โทรทัศน์	 ท้ังในมิติด้านการปฏิรูปสื่อ	 รายการและ
โฆษณา	เป็นต้น	รวมทั้งประสานงานในกรณีที่มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้น�า
หลักสูตรต�าราดังกล่าวไปใช้ต่อไป

(๔)	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
(Strategic	Plan	on	Strengthening	Media	Literacy	for	Democratic	Citizen:	
Thai	Model)	ซึ่งส�านักงาน	กสทช.	ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจาก
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และนักวิชาการ	อาทิ	ร่วมกับภาคี	 ได้แก่	
คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก	
มหาวทิยาลยัมหดิล	สถาบนัวิชาการการศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	MEDIA	MONITOR	สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	มูลนิธิฟรีดริค	
เอแบร์ท	(FRIEDRICH	EBERT	STIFTUNG:	FES)	และ	Thai	Civic	Education	
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรู้เท่าทันสื่อวิทยุ	-	โทรทัศน์	เพื่อความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย	 โดยมีการจัดเวทีต่างๆ	 เช่น	 เวที
ประชุมหารือเพื่อก�าหนดแนวทางและรูปแบบการจัดประชุมปฏิบัติการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อ	และการประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์
รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	(Strategic	Plan	on	
Strengthening	Media	Literacy	for	Democratic	Citizen:	Thai	Model)

๔)	 การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร

(๑)	 การจดัเสวนา	“เสรภีาพส่ือมวลชน:	บทบาททีท้่าทายในยคุหลอมรวมเทคโนโลย”ี	
โดยส�านกังาน	กสทช.	ร่วมกบั	เครอืข่ายพลเมอืงเนต็	(Thainetizen)	มลูนธิสิือ่เพือ่
การศกึษาของชมุชน	มลูนธิฟิรดีรคิ	เอแบร์ท	Media	Inside	Out	และ	SEAPA	เมือ่
วันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๑, ๒ การจัดเสวนา “เสรีภาพ 
  ส่ือมวลชน: บทบาท 
  ที่ท้าทายในยุคหลอม 
  รวมเทคโนโลยี”

๑ ๒

ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่ือมวลชน	บทบาทของส่ือในยุคหลอมรวมภายใต ้
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 อีกทั้งยังเป็นเวทีในการสร้างความสัมพันธ์และ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างสือ่มวลชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเก่ียวกับ 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยผลสรุปที่ได้รับจาก
การจัดเสวนาในครั้งนี้	 จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานของสื่อที่
สร้างสรรค์ต่อสังคม	 และเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดแนวทางก�ากับดูแลกันเอง
ของผู้ประกอบการ	องค์กรวิชาชีพสื่อ	และส�านักงาน	กสทช.	ต่อไป

(๒)	 การจดัเสวนาหัวข้อ	“สิทธเิสรีภาพและจรรยาบรรณส่ือกบัการส่ือสารทีส่ร้างความ
ขดัแย้งในสงัคม”	เพือ่เป็นเวทกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัระหว่างองค์กร
ก�ากับดูแล	ผู้ประกอบการ	และผู้บริโภค	ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ 
ของสื่อมวลชนในปัจจุบันกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมว่ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกันหรือไม่	 และร่วมกันหารือถึงแนวทางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของส่ือมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้งภายใต้เสรีภาพท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	
๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	กสทช.

ยุทธศาสตร์ที่	๕:	 การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร	 รายการ	 และผู้ประกอบกิจการ	 เพื่อให้
ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยในป	ี๒๕๕๗	
มีการด�าเนินการใน	๓	มิติหลัก	ดังนี้	๑)	การส่งเสริมการรวมกลุ่ม	และการด�าเนินงานขององค์กร
วิชาชีพ	 เพื่อจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ	๒)	 การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 และ	๓)	การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑)	 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม	 และการดำาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ	 เพื่อจัดทำา	
	 มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ

มกีารจดัท�า	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	มาตรการส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนญุาต	
ผู้ผลิตรายการ	 และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์	พ.ศ.	....	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต	ผู้ผลิตรายการ	และผู้ประกอบ
วิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบ 
ต่างๆ	 เพื่อท�าหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกนัเองภายใต้มาตรฐานทางจรยิธรรม	โดยมกีารรวมกลุ่ม 
ใน	๒	ลักษณะ	ได้แก่	การรวมกลุ่มแบบเฉพาะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นเฉพาะผู้รับใบอนุญาต	 
ผู้ผลิตรายการ	 หรือผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์	และการรวมกลุ่มแบบผสมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้รับใบอนุญาต	 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
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ส่วนท่ีี ๖
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ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗178 179

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ผูผ้ลติรายการ	หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์	 ทั้งนี้	 ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันท่ี	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 และจัดการประชุมกลุ่มย่อย	
(Focus	 group)	 ต่อร่างประกาศฯ	 ดังกล่าว	 ร่วมกับกลุ่มองค์กรวิชาชีพ	 จ�านวน	๑๐	 องค์กร	 
เมื่อวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๗

๑, ๒, ๓, ๔ การส่งเสริมการ 
รวมกลุม่ และการด�าเนนิงาน 
ขององค์กรวิชาชีพ เพ่ือจัดท�า 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
การประกอบอาชีพ

๑

๓ ๔

๒

๒)	 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและ	
	 กิจการโทรทัศน์

ได้มีการด�าเนินการให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะและประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ผ่านการอบรมเพือ่พฒันาวชิาชพีในกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์	ดังต่อไปนี้

(๑)	 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	 โดยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ	
และพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ	 เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 รวมถึง 
ส่งเสริมช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู	้ประสบการณ์	และทักษะในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน	 ๘	 จังหวัด	 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที่	๓๓

ตารางที่ ๓๓:	การส่งเสรมิพฒันามาตรฐานการประกอบกจิการด้านกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๑๖	-	๑๗	มกราคม	๒๕๕๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ ๖	-	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี

๓ ๒๐	-	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ จังหวัดกาญจนบุรี

๔ ๖	-	๗	มีนาคม	๒๕๕๗ จังหวัดระยอง

๕ ๒๐	-	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงราย

๖ ๘	-	๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗ ๕	-	๖	มิถุนายน	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๘ ๒๖	-	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๒)	 การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์	 ระยะ	 ๒	 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย	 
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	 การบริการชุมชน	 รวมทั้งพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตลอดจนเพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ส�าหรับ
การผลิตรายการและการให้บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ	 เหมาะสม	 เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคมอย่างแท้จริงใน	๗	จังหวัด	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๓๔

ตารางที่ ๓๔:	การส่งเสรมิพฒันามาตรฐานการประกอบกจิการด้าน
	 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ระยะที่	๒

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๓	-	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดกระบี่

๒ ๗	-	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว

๓ ๒๘	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗ จังหวัดตรัง

๔ ๔	-	๕	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕ ๑๘	-	๑๙	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

๖ ๒	-	๓	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสุโขทัย

๗ ๖	-	๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง

(๓)	 ส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น	ด้านการประกอบกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ระยะที	่๑	โดยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการผลติ
รายการส�าหรับผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นหรือชุมชน	 ตามมาตรฐานจริยธรรม 
ที่เหมาะสมตามพื้นที่เป้าหมาย	 และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตจาก 
ผู้ผลิตรายการระดับท้องถ่ิน	 หรือชุมชน	 ให้มีประสิทธิภาพเพื่อน�าไปเผยแพร ่
ตามช่องทางการให้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับ
ชุมชนใน	๕	จังหวัด	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๓๕

ตารางที่ ๓๕:	การส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น
 ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ระยะที่	๑

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๒๐	-	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรี

๒ ๑๐	-	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๓ ๘	-	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสงขลา

๔ ๑๕	-	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

๕ ๒๘	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๗	 กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง

๑ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า 
 มาตรฐานการประกอบ 
 กิ จการ  ด้ านกิ จการ 
 กระจายเสียงและกิจการ  
 โทรทัศน์ระยะที่ ๒

๒ การ ส่ง เสริมการผลิต 
 รายการตอ่ผูผ้ลติรายการ 
 ระดับท้องถิ่น ด้านการ 
 ประกอบกิจการกระจาย 
 เสยีงและกจิการโทรทศัน ์ 
 ระยะที่ ๑

๑ ๒

๓, ๔ การฝึกอบรมด้านการ 
  บริหารจัดการองค์กร 
  วิชาชีพ

๓ ๔
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๔)	 จัดการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ	 จ�านวน	 ๔	 ครั้ง	 ครั้งละ	 
๒๐๐	คน	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๓๖

ตารางที่ ๓๖:	การจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๑๕	-	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒ ๒๑	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๓ ๒๙	-	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสงขลา

๔ ๕	-	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง

ตารางที่ ๓๗:	กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรม
	 ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ครั้งที่ โครงการ/กิจกรรม

๑ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ	จ�านวน	๖	ครั้ง

๒ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมอย่างมืออาชีพ

๔ การอบรมพัฒนาวิชาชีพผู้ผลิตละครโทรทัศน์

๕ การพัฒนางานโฆษณาในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์	ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม

๖ การอบรมเพ่ือสร้างวิทยากร	Train	the	Trainer	เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมวิทยากร

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง

(๖)	 ได้มีการด�าเนินโครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม
การใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 (Audience	
Measurement)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและจัดท�าแนวทาง	
วิธีการ	 และแผนในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม 
ผู้ใช้บริการในประเทศไทย	 รวมถึงแนวทาง	 วิธีการ	 และแผนในการ
จัดท�าระบบการเรียกใช้ข้อมูลส�าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย	 เพื่อน�าไปสู่การวางระบบจริงที่
มีประสิทธิภาพและเป็นบรรทัดฐานในการวางแผน	 จัดเก็บข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการบริโภคส่ืออย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล
มคีวามเทีย่งตรงและเป็นการสร้างบรรทดัฐานอย่างเป็นระบบและเป็น 
กลาง	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนนิงานของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
ที่ใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ	 นอกจากนี้	 การศึกษายังมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทราบถงึข้อมลูพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้บรกิาร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันเพื่อน�าข้อมูล
มาสนับสนุนการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายเพื่อการก�ากับดูแล
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	และจะเป็นการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั 
พฤติกรรมการใช้บริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพือ่รองรบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งของประชากรไทยที่
มผีลกระทบมาจากเทคโนโลยแีละสือ่ดจิติอล	โดยการด�าเนนิการศกึษา	
วิเคราะห	์และวิจัยพฤติกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในป	ี๒๕๕๘

๑,๒,๓,๔ การพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้ง 
  จริยธรรมผู้ประกอบกิจการวิทยุ 
  กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๑

๒ ๓ ๔

(๕)	 การพฒันาศกัยภาพและเสรมิสร้างจรยิธรรมผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและ
วทิยโุทรทศัน์	เพือ่เสรมิสร้างความรูพ้ืน้ฐาน	พฒันาคณุภาพรายการและเพิม่ศกัยภาพ
ในการผลิตรายการ	 และส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียง	 รวมท้ังแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ใน 
สายวิชาชีพเดียวกัน	 และสามารถน�าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง	 โดย 
ประกอบด้วย	๖	กจิกรรม	ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางท่ี	๓๗
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ประจำ�ปี ๒๕๕๗184 185

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓)	 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ	
	 โทรทัศน์

ในปี	๒๕๕๗	ได้มกีารด�าเนินการตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	การอบรมและทดสอบเพือ่รบับตัร
ผูป้ระกาศในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยในปี	๒๕๕๗	มหีน่วยงาน
จดัอบรมลงนามบนัทกึข้อตกลงกบัส�านกังาน	กสทช.	หลกัสตูรผูป้ระกาศฯ	จ�านวน	๒๒	หน่วยงาน	 
แบ่งเป็นสถาบนัการศึกษาภาครฐัจ�านวน	๘	สถาบนั	ภาคเอกชนจ�านวน	๖	สถาบนั	และหน่วยงาน 
อืน่ๆ	ได้แก่กรมประชาสมัพันธ์	บรษิทั	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	กองทพับก	และกองทพัเรอื	เป็นต้น	
โดยจัดการอบรมระดับต้นจ�านวน	๔๘	ครั้ง	มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน	๓,๒๙๐	คน	ระดับกลาง
จ�านวน	๓๗	ครั้ง	มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน	๑,๖๒๑	คน	และ	ระดับสูงจ�านวน	๔๑	ครั้ง	มีผู้ผ่าน
การอบรมจ�านวน	๒,๐๘๐	คน

นอกจากนี้	 ในประกาศฯ	 ดังกล่าว	 ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน	 กสทช.	 มีหน้าที่ในการ
ด�าเนินการทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ดังนั้น	 
ส�านักงาน	 กสทช.	 จึงจัดให้มีการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 โดยผู้ที ่
มสีทิธเิข้ารบัการทดสอบต้องเป็นผูผ่้านการอบรมหลกัสตูรผูป้ระกาศในกจิการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์ระดับสูงแล้ว	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๓๘

ตารางที่ ๓๘:	จ�านวนผู้เข้าทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
	 และกิจการโทรทัศน์	ประจ�าปี	๒๕๕๗

ครั้งที่ สถานที่จัดสอบ ผู้สมัคร (คน) ผู้เข้าทดสอบ(คน) ผู้สอบผ่าน (คน)

๑ บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร

๒๗๖ ๒๒๘ ๑๐๐

๒ บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	
กรุงเทพมหานคร

๒๐๔ ๑๘๐ ๙๓

๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

๑๔๒ ๑๑๗ ๔๘

รวม ๖๒๒ ๕๒๕ ๒๔๑

ที่มา: ส�านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง

๑ ผู้เข้าทดสอบเพื่อรับบัตร 
 ผู้ ป ร ะกาศ ในกิ จ ก า ร 
 กระจายเสียงและกิจการ 
 โทรทัศน์ ประจ�าปี ๒๕๕๗

๑

ยุทธศาสตร์ที	่๖:	 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือมุ ่งเปล่ียนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล	 เพื่อให้การใช้คล่ืนความถี่เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	ตามเจตนารมณ์มาตรา	๒๗	(๕)	และภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๐	ตามมาตรา	๔๙	และมาตรา	๘๕	แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยในปี	๒๕๕๗	ได้มีการด�าเนินการ
ในด้านหลักๆ	๘	 ด้าน	 ดังนี้	 ๑)	 การจัดท�าแผนความถ่ีวิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดจิติอลและแผนการเริม่รบัส่งสัญญาณโทรทศัน์เคล่ือนที	่๒)	การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การให้บรกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	๓)	การให้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดิจิตอล	 ๔)	 การด�าเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	๕)	 การจัดท�าระบบตรวจสอบพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณ 
ทีวีดิจิตอล	(Digital	TV	Service	Area)	๖)	การเตรียมความพร้อมการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอล	 ๗)	 การจัดท�ามาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิค
ส�าหรบักจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์	และ	๘)	การสร้างความร่วมมอื	ความรู	้ความเข้าใจ	 
การประสานงาน	และการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

๑)	 การจดัทำาแผนความถีวิ่ทยุสำาหรบักจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลและ	
	 แผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่

(๑)	 ได้ด�าเนินการออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุส�าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗	และอยู่ระหว่างการจัดท�า
แผนการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที	่โดยเริ่มด�าเนินการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การรบัส่งสัญญาณโทรทศัน์เคล่ือนที	่ตามทีไ่ด้มคีวามร่วมมอืทางวิชาการกบัสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 ในโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�าแผนการ
เร่ิมการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคล่ือนท่ี	 “Project	 on	 Development	 of	 a	
Roadmap	for	Mobile	TV	Broadcasting	Deployment	and	Regulation	
in	 Thailand”และได้มีการหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 และผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 เพื่อ
รับฟังข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	 
รายละเอียดได้กล่าวแล้วในรายงานส่วนที่	 ๒	 “ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญ 
ในรอบปี”



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗186 187

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๒)	 การหารือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส�าหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส�าหรับ
การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 เพื่อรับฟังข้อมูลประกอบ 
การจัดท�าแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่	 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที	่๓๙

ตารางที ่๓๙:	การหารือกับผู้ประกอบกิจการเพือ่ประกอบการจดัท�าแผนการเริม่รบัส่งสญัญาณโทรทศัน์เคลือ่นที่

บริษัท/องค์กร วันที่ สถานที่

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) ๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	True	Tower

บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน) ๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	TOT

บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน) ๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	CAT

บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน) ๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	MCOT

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่จ�ากัด	(มหาชน) ๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	GMM	Grammy

บริษัท	สามารถคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) ๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคาร	Software	Park

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย

๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	TPBS

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) ๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๗ ส�านักงาน	DTAC

ที่มา: ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

๒)	 การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

(๑)	 ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	
ในป	ี๒๕๕๗	ได้มีการออกประกาศส�านักงาน	กสทช.	ดังต่อไปนี้
●	 ประกาศส�านักงาน	 กสทช.	 เรื่อง	 ผลการประมูลคล่ืนความถี่เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 ลงวันที่	 
๖	มกราคม	๒๕๕๗

●	 ประกาศส�านักงาน	กสทช.	 เรื่อง	 ผลการเลือกหมายเลขล�าดับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 ลงวันที่	 
๒๙	มกราคม	๒๕๕๗

(๒)	 มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล	 บริการสาธารณะ	 ประเภทที่สาม	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ 
กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
และรัฐสภากับประชาชน	ดังนี้

●	 ด�าเนินการรับค�าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล	บริการสาธารณะ	ประเภทที่สาม	ระหว่างวันที	่๒๑	 -	๒๕	
เมษายน	๒๕๕๗

●	 จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล	บรกิารสาธารณะ	ประเภททีส่าม	และ
น�าเสนอต่อที่ประชุม	กสท.

๓)	 การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	ดังต่อไปนี้

(๑)	 การด�าเนินการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล	(DVB-T2)	โดย	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	และกรมประชาสัมพันธ์	 
ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	ล�าปาง	สุโขทัย	ภูเก็ต	และเชียงใหม	่
เพ่ือเป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคส�าหรับการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ตลอดจนการเชื่อมต่อสัญญาณ 
เพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วยมาตรฐาน	
DVB-T2

(๒)	 การด�าเนินการทดลองทางเทคนิคการเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพ
ออกอากาศบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกองทัพบก	
บริษัท	 อสมท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 ทีซี	 บรอดคาสติ้ง	 จ�ากัด	 เพื่อเตรียมความพร้อม
และป้องกันปัญหาทางเทคนิคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการให้บริการอย่างเป็นทางการ	
ระหว่างวันที	่๑	-	๒๔	เมษายน	๒๕๕๗

๑ ผลการเลือกหมายเลข 
 ล� า ดั บ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร 
 โทรทศันใ์นระบบดจิติอล  
 ประเภทบรกิารทางธรุกจิ 
 ระดับชาติ

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๓)	 นอกจากนี้	 ยังมีการก�าหนดแผนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการ 
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ดังรายละเอียดปรากฏใน 
ตารางที	่๔๐

ตารางที่ ๔๐:	แผนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ปีที่ 1

ลำาดับ กำาหนดการให้บริการ แผนการติดตั้งสถานี (สถานีหลัก)

๑ ๑	เมษายน	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร,	นครราชสีมา,	เชียงใหม,่	สงขลา

๒ ๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗ อุบลราชธาน,ี	สุราษฎร์ธานี,	ระยอง

๓ ๑	มิถุนายน	๒๕๕๗ สิงห์บุร,ี	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	อุดรธานี

ปีที่ 2

ลำาดับ กำาหนดการให้บริการ แผนการติดตั้งสถานี (สถานีหลัก)

๑ ๑	สิงหาคม	๒๕๕๗ ร้อยเอ็ด,	เชียงราย,	สระแก้ว,	นครสวรรค์

๒ ๑	ตุลาคม	๒๕๕๗ นครศรีธรรมราช,	ภูเก็ต,	ตรัง,	สุรินทร์

๓ ๑	ธันวาคม	๒๕๕๗ สกลนคร,	ล�าปาง,	น่าน,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์,	ล�าปาง,	น่าน,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์	ล�าปาง,	น่าน,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์,	น่าน,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์	น่าน,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์,	เพชรบูรณ์,	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบูรณ,์	ประจวบคีรีขันธ์,	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์

๔ ๑	กุมภาพันธ	์๒๕๕๘ กาญจนบุร,ี	ชุมพร,	ตราด,	มุกดาหาร,	ตาก

๕ ๑	เมษายน	๒๕๕๘ แม่ฮ่องสอน,	ระนอง,	เลย,	ชัยภูมิ,	แพร่

๖ ๑	มิถุนายน	๒๕๕๘ สตูล,	อุตรดิตถ,์	บึงกาฬ,	ศรีสะเกษ,	ยะลา

ที่มา: ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นอกจากนี	้ ยงัมกีารก�าหนดแผนการตดิตัง้สถานวีทิยคุมนาคมเพือ่ให้บรกิารโครงข่าย 
โทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดจิติอล	ในเขตพืน้ทีพ่ระราชวงัไกลกงัวล	มกี�าหนดการ
ให้บริการในวันที	่๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	โดยเป็นการติดตั้งสถานีเสริมที่หัวหิน

(๔)	 การตดิตามผลการด�าเนนิการขยายโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล
●	 จากเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่ได้มีการก�าหนดแผนการติดตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ซ่ึง
สอดคล้องตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตเพิม่เตมิ
ในส่วนการให้บรกิารโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดนิใน
ระบบดิจิตอล	พ.ศ.	๒๕๕๖	นั้น	ส�านักงาน	กสทช.	ได้มีการติดตามผลการ
ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว	นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการด�าเนิน
การโดยผ่านกลไกของคณะท�างานตดิตามและก�ากบัดแูลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

นอกจากนี้	 มีการออกมาตรการในการก�ากับการด�าเนินการเพื่อให้บริการ 
โครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	โดยจากการตดิตามการด�าเนนิการ 
ขยายโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ทุกราย	พบว่าผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์บางรายไม่สามารถด�าเนินการติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	 ที่ประชุม	 กสท.	
จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ดังกล่าวท่ีไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	นอกจากนี้	ยังได้มีการออกมาตรการบังคับทางปกครอง 
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา/ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอีกด้วย
●	 ในปี	 ๒๕๕๗	 ยังได้มีการด�าเนินการออกตรวจสอบและตรวจวัดระดับ 

ความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	และ
การตรวจพารามิเตอร์ทางเทคนิค	ดังนี้
-	 มีออกตรวจสอบและตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	 เพือ่ให้ประชาชนได้รบัชมรายการ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลอย่างทัว่ถงึ	 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่	๔๑

๑ การตรวจเยี่ ยมสถานี  
 วิ ทยุ คมนาคมเพื่ อ ให้  
 บริการโครงข่ายโทรทัศน์ 
 ภ าค พ้ืน ดิน ใ น ร ะ บ บ 
 ดิจิตอล

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๔๑:	การตรวจสอบและตรวจวดัระดับความแรงสญัญาณของสถานวีทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ
	 ในระบบดิจติอล	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัชมรายการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลอย่างทัว่ถงึ

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๖	สิงหาคม	๒๕๕๗ สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	
จังหวัดนครสวรรค	์และจังหวัดสิงห์บุรี

๒ ๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	
จังหวัดภูเก็ต

ที่มา: ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

-	 นอกจากน้ี	 ยังมีการออกตรวจพารามิเตอร์ทางเทคนิคของสัญญาณวิทยุ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	เพือ่ตรวจสอบ	ประเมนิ	และแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนคิ	ดังรายละเอยีดปรากฏในตารางท่ี	๔๒

ตารางที่ ๔๒:	การออกตรวจสอบและตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
	 ในระบบดิจิตอล	เพื่อตรวจสอบ	ประเมิน	และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

๑ ๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ ๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๗ อาคารใบหยก	๒	กรุงเทพมหานคร

๓ ๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๗ จุดที่	๑	บริเวณปั๊มน�้ามัน	ปตท.	ถนนสุวินทวงศ์	
กรุงเทพมหานคร
จุดที่	๒	วัดคลองเจ้า	อ.บางน�้าเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา
จุดที่	๓	โรงเรียนวัดโคกเพลาะ	อ.พนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี
จุดที่	๔	วัดดอนด�ารงธรรม	อ.เมืองชลบุร	ีจังหวัดชลบุรี
จุดที่	๕	สถานตากอากาศบางปู	จังหวัดสมุทรปราการ

๔ ๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗ จุดที่	๑	หมู่บ้านรัตนโกสินทร์	จังหวัดปทุมธานี
จุดที่	๒	หลัง	BIG	C	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดที่	๓	เสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดที่	๔	ลาดบัวหลวง	จังหวัดปทุมธานี
จุดที่	๕	วัดเล่งเน่ยยี่	๒	จังหวัดนนทบุรี
จุดที่	๖	หมู่บ้านดิเอ็มมอรัล	จังหวัดนนทบุรี

๕ ๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๗ จุดที่	๑	บริเวณหลังโรงพยาบาลนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
จุดที่	๒	โรงพยาบาลวัฒนเวช	จังหวัดราชบุรี
จุดที่	๓	วัดหนองรี	จังหวัดราชบุรี
จุดที่	๔	หัวโพ	จังหวัดราชบุรี
จุดที่	๕	ดอนหอยหลอด	จังหวัดสมุทรสงคราม
จุดที่	๖	พระราม	๒	จังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา: ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

๔)	 การดำาเนนิโครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัชมโทรทัศน์	
	 ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	 และกิจการโทรทัศน์	 
ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ยุทธศาสตร์การเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ในส่วนของการสนับสนุนประชาชนให้ได้รับ
บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึงบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และเกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	รวมถงึเพือ่สนบัสนนุการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัชมโทรทศัน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลของประเทศไทย	จงึได้มกีารจดัท�าโครงการสนบัสนนุประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	โดยโครงการดังกล่าวมีหลักการ
ทีส่�าคญัคอื	เป็นการสนบัสนุนประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิใน
ระบบดจิติอล	ซึง่จะด�าเนนิการในรปูแบบการแจกจ่ายคปูองส่วนลดให้กบัประชาชน	โดยใช้เงนิที่
ได้จากการประมลูคลืน่ความถีเ่พือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล	ประเภทบรกิารทางธุรกจิ
ระดับชาติ	 ซึ่งเป็นกรณีของการด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์อย่าง 
ทั่วถึง	 เนื่องจากทรัพยากรคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนทุกคน	โดยในปี	๒๕๕๗	ได้มีการด�าเนินการหลักที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

(๑)	 จัดท�าหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิตอล

(๒)	 การด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการด�าเนินโครงการสนับสนุน
ประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล	 
ซึง่เป็นไปตามมาตรา	๒๘	แห่งพระราชบัญญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก�ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรผ่านทาง	E-mail	
โทรสาร	ส่งด้วยตนเอง	และทางไปรษณย์ี	และได้มกีารจดัประชมุรบัฟังความคดิเห็น
สาธารณะจ�านวน	๔	ครัง้	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๔๓



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗192 19๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๔๓:	การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการด�าเนินโครงการสนับสนุนประชาชน 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ภาค วันที่ สถานท่ี

๑ ภาคเหนือ ๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่

๒ ภาคใต้ ๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดสงขลา	(หาดใหญ่)

๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

๔ ภาคกลาง ๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นอกจากนี	้ยงัได้มกีารจดัการประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ 
เฉพาะประเด็น	 เร่ือง	 “แนวคิดการก�าหนดมูลค่าคูปองท่ีค�านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ 
ประโยชน์สาธารณะ”	 ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม 
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ขึ้นในวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	อีกด้วย

ซึ่งภายหลังได้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว	 จึงได้มีการด�าเนินการขอ 
ความเหน็ชอบแนวทางการด�าเนนิโครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารรบัชม 
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั:	คตร.)	เพือ่ด�าเนนิการแจกจ่ายคปูองดจิติอล
ทีวี	มูลค่า	๖๙๐	บาทต่อไป

(๓)	 การสาธิตการด�าเนินการรับแลกคูปองในจุดให้บริการ	 หรือหน้าร้าน	 เพื่อให้
สือ่มวลชนเข้าร่วมทดลองน�าคปูองมาใช้แลกเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
ในระบบดิจิตอลแบบไม่มีจอภาพแสดงผล	 (Set	 Top	 Box)	 หรือใช้เป็นส่วนลด
ในการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบมีจอภาพ
แสดงผล	(iDTV)	รวมถึงได้เห็นขั้นตอนการท�างานของหน้าร้านตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ที่ประชาชนน�าคูปองมาแลก	เมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	กสทช.

(๔)	 การส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวีเพื่อให้บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ได้ท�าการจัดส่ง
คูปองดิจิตอลทีวีให้กับประชาชน	 รายละเอียดได้กล่าวแล้วในรายงานส่วนที	่ ๒ 
ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญในรอบปี

๕)	 การจัดทำาระบบตรวจสอบพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล	 (Digital	 TV		
	 Service	Area)

เพื่อเป็นการให้ความรู้	 ข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล	ในสถานีหลัก	๓๙	สถานีทั่วประเทศ	รวมถึงการให้บริการข้อมูลพื้นที่ครอบคลุม
สัญญาณทีวีดิจิตอล	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	 “ประชาชน”	 เพื่อใช้ในการหาทิศทาง 
ตั้งสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจติอล	(ทีน่ิยมเรยีก	เสาอากาศ)	ในไตรมาสแรก
ของปี	๒๕๕๗	จงึได้จดัให้มีการพฒันาระบบตรวจสอบพืน้ทีค่รอบคลมุสญัญาณทวีดีจิติอล	
(Digital	TV	Service	Area)	ซึ่งเป็นการด�าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ	ส�าหรบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	ระยะทีส่อง	โดยอาศยัข้อมูลจาก
แบบจ�าลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่าย	 
นอกจากนี้	 ระบบตรวจสอบพ้ืนที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล	 ยังพัฒนาขึ้นเพื่อให้
ประชาชนที่เข้าใช้บริการระบบสามารถส่งข้อเสนอแนะ	 ปัญหาการรับชมทีวีดิจิตอล	 
กลับมาทางส�านักงาน	 กสทช.	 ได้อีกด้วย	 รายละเอียดได้กล่าวแล้วในรายงานส่วนท่ี	 ๒	
“ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญในรอบปี”

๖)	 การเตรยีมความพร้อมระบบการรบัส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสยีงในระบบดจิติอล

(๑)	 นอกเหนือจากการด�าเนินการในส่วนของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ดังได้กล่าวไปแล้ว	 กสท.	 ยังได้มีการเตรียมความพร้อมไปสู่การเปล่ียนผ่านไปสู ่
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 มีการ 
ด�าเนินการได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 เร่ือง	 ความร่วมมือในการทดลองระบบ 
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน	รวมทัง้สิน้	๘	องค์กร	รายละเอยีดกล่าวไว้แล้วในรายงานส่วนที	่๒	“ภารกจิ
และโครงการที่ส�าคัญในรอบปี”

(๒)	 การจัดท�าแผนการเริ่มระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
●	 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ	WorldDMB	Forum	ประจ�าปี	๒๕๕๗	เพือ่เป็นข้อมลู

การจดัท�านโยบายและแผนการเริม่กระบวนการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจาย
เสียงระบบดิจิตอล	 รวมถึงข้อสรุปผลการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของประเทศต่างๆ

๑ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 WorldDMB Forum

๑
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘
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และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 ได้มีการส�ารวจสภาพการด�าเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือ 
ในเครอืข่ายกองทพับก	เพือ่เตรยีมความพร้อมการจดัท�าแผนการเริม่กระบวนการ
รบัส่งสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงระบบดจิติอลให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ
รับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงของแต่ละภูมิภาค	 รวมถึงส�ารวจข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ
ในปัจจุบันของประชาชน	แต่ละภูมิภาคในพื้นที่	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดล�าพูน	
และจังหวัดล�าปาง	เมื่อวันที่	๑๐	-	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๗

●	 ส�านกังาน	กสทช.	จดัการประชมุร่วมคณะอนกุรรมการกจิการบรกิารสาธารณะ	
กิจการบริการชุมชน	 และกิจการทางธุรกิจ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๗	 เมื่อวันที่	 ๑๐	
มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	 โรงแรมเดอะสุโกศล	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง	 โดยมีการก�าหนดแนวทาง
การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลไว้เป็นส่วนหนึ่ง

●	 ได้มกีารจัดท�ารายงานผลการศกึษาแผนการเริม่รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง
ในระบบดิจิตอล	(Roadmap	for	the	Introduction	of	Digital	Terrestrial	
Radio	Services	in	Thailand)	โดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
-	 แนวโน้มสภาพกจิการกระจายเสยีงของประเทศไทย
-	 คุณลกัษณะเกีย่วกบัการรบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิติอล
-	 สภาพกจิการกระจายเสยีงในระบบดจิติอลของประเทศต่างๆ
-	 ภาพรวมด้านเทคโนโลยี
-	 ยทุธศาสตร์การเริม่ให้บรกิารกระจายเสยีงในระบบดจิติอล

๑, ๒ การส�ารวจสภาพการ 
  ด�าเนินงานของสถานี 
  วิทยุกระจายเสี ยง 
  ภาคเหนือ

๑ ๒

(๓)	 การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ส�าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล
	 ได ้ลงนามในบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือเพื่อให ้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ในการจัดท�ามูลค่าคล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ให้มีความเหมาะสม	 สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และเทคนิค	 ถูกต้องตามหลักการ
สากล	 โปร่งใสชี้แจงได้	 และสามารถน�าไปใช้เพื่อการเปรียบเทียบ	 สามารถปฏิบัติและ 
บังคับใช้ได้	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภค	 โดยศึกษาแนวทางหรือ
วิธีการต่างๆ	 ในต่างประเทศและท�าการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์/แนวทางของประเทศ
ต่างๆ	 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย	 เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับประเทศไทย	 ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 
การจัดท�ารายงานผลการศึกษาเรื่องการก�าหนดราคาขั้นต�่าในการประมูลคลื่นความถ่ีกิจการ 
วทิยกุระจายเสยีงระบบดจิติอล

๗)	 การจัดทำามาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคสำาหรับกิจการ	
	 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(๑)	 ในปี	๒๕๕๗	มีการก�าหนดกรอบแนวทางการพิจารณาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	ส�าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดจิติอล	ซึง่รวมถงึข้อก�าหนดเกีย่วกบัการใช้สิง่อ�านวยความสะดวกร่วมกนัส�าหรบั
ทุกโครงข่าย	และกรอบการพิจารณาอื่นๆ	อาทิ	การติดตั้งสถานีเสริมส�าหรับการ
รับสัญญาณแบบพกพาภายในอาคาร	(Portable	Indoor	Gap	Filler)	และก�าลัง
ส่งออกอากาศ	(Effective	Radiated	Power,	ERP)	ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุม	กสท.	เรียบร้อยแล้ว

(๒)	 มข้ีอก�าหนด	Packet	Identifier	(PID)	ของบรกิารโทรทัศน์และโครงข่ายโทรทศัน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	ทัง้นี	้ได้ด�าเนนิการเปลีย่นค่า	Packet	Identifier	(PID)	
ของแต่ละบริการในวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	เวลา	๐๒.๐๐	-	๐๕.๐๐	น.	และ
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางตัวอักษรวิ่งด้านล่างของรายการปกติ
ตั้งแต่วันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๗

(๓)	 มีขั้นตอนการยื่นขอปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน	 (System	 Software	
Update)	ส�าหรับผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	และผู้จ�าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิตอล	ซึ่งมติที่ประชุม	กสท.	ได้มีมติเห็นชอบขั้นตอนการยื่นขอ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันดังกล่าวแล้ว

๘)	 การสร้างความร่วมมอื	ความรู	้ความเข้าใจ	การประสานงาน	และการประชาสัมพนัธ์	
	 เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เพื่อให้การเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปอย่างเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการ
ด�าเนินการดังนี้
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๑)	 การสร้างความร่วมมือ	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 การประสานงาน	 เกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์
ในระบบดิจิตอล
●	 เข้าร่วมการประชมุ	Radio	Asia	Conference	2014	ระหว่างวนัที	่๒๑	-	๒๕	 

พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 ประเทศศรีลังกา	 เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียม 
ความพร้อมในการจัดท�าแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบดิจิตอล

●	 จัดสัมมนาเทคโนโลยีดิจิตอลเรดิโอ	 เรื่อง	 Digital	 Radio	 Network	 เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจาย
เสียงในระบบดิจิตอลและปรับพื้นฐานองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลย	ี
Digital	 Radio	 ให้กับพนกังาน	 ส�านกังาน	 กสทช.	 และหน่วยงานต่างๆ	ที่
เกีย่วข้อง	เมือ่วนัท่ี	๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านกังาน	กสทช.

●	 จัดสัมมนาเทคโนโลยีดิจิตอลเรดิโอ	เรื่อง	DAB	Technology	and	System	
Architecture	 เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี	 
Digital	Radio	และ	System	Architecture	ให้กบัพนกังาน	ส�านกังาน	กสทช.	 
ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง	 ผู้ผลิตเครื่องเสียง	 ผู้ผลิตรถยนต์	 และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	กสทช.

●	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณเสียง 
ส�าหรับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในประเทศไทย”	
(Audio	 Codec	 Technology	 for	 Digital	 TV	 Broadcasting	 
in	 Thailand)	 เมื่อวันที่ 	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 เพื่อสร ้างความรู ้ 
ความเข้าใจในเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณเสียง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในการผลิตรายการพัฒนาการผลิตสัญญาณเสียงในระบบดิจิตอล	 
และสามารถขยายไปสู่การพัฒนาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล	 โดยมีการบรรยายเนื้อหา	 การสาธิตและการจ�าลอง 
การเข้ารหัสสัญญาณเสียง	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

๑ การจดัสมัมนาเทคโนโลย ี
 ดิ จิ ตอล เรดิ โ อ  เรื่ อ ง  
 Digital Radio Network

๒ การจดัสมัมนาเทคโนโลย ี
 ดิจิตอลเรดิโอ เรื่อง DAB  
 Techno logy  and 
 System Architecture

๑ ๒

●	 เข้าร่วมประชมุด้านวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ในระบบดจิติอลแห่ง
อาเซยีนครัง้ที	่๑๓	(ASEAN	Digital	Broadcasting:	ADB)	ระหว่างวนัที	่๒๕	- 
๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	ณ	เมืองยอร์คจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อ
รายงานความคืบหน้าของเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลของประเทศไทย	 และเป็นคณะท�างานจัดท�าแนวทางและ 
ข้อเสนอด้านนโยบายและด้านเทคนคิในการเปล่ียนผ่านฯ	ของกลุม่ประเทศ
อาเซียน	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน

●	 เข้าร่วมการประชุม	 ITU-D	 กลุ่มศึกษาท่ี	 ๑	 ภายใต้หัวข้อ	 “Enabling	
Environment	 for	 the	 Development	 of	 Telecommunications/
ICTs”	ระหว่างวันที	่๑๕	-	๑๙	กันยายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงานใหญ่สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ	เพื่อร่วมจัดท�าแนวทาง
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

๓ การประชุมด้ านวิทยุ  
 กระจายเสียงและวิทยุ 
 โทรทศันใ์นระบบดจิติอล 
 แห่งอาเซียนครั้งที่ ๑๓  
 (ASEAN Digital Broad- 
 casting: ADB)

๔, ๕ ก า ร จั ดก า รอบรม
เชิ งปฏิบั ติ ก าร  เรื่ อ ง 
“เทคโนโลยีการเข้ารหัส
สญัญาณเสยีงส�าหรบัการ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์
ใ น ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล ใ น
ประเทศไทย”๓

๔ ๕
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“NBTC/ITU	National	Seminar	
on	 Thailand	 Digital	 Terrestrial	 TV	 Broadcasting	 Roll	
Out”	เมือ่วนัที	่๔	ธนัวาคม	๒๕๕๗	เพือ่ถ่ายทอดและสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการเปลีย่นระบบการรบัส่งสญัญาณ
โทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลของประเทศไทย	 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 
ผูป้ระกอบการกจิการโทรทัศน์ในระบบดจิติอล	กลุม่อุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้อง	 นักวิชาการ	 และผู้ท่ีสนใจในกิจการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล	 ตลอดจนประชาชน	 รวมถึงผู ้บริหารและพนักงาน	
ส�านักงาน	กสทช.

●	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “NBTC/ITU	Workshop	 on	
Roadmap	for	 Introduction	of	Digital	Terrestrial	Radio	
Services	 in	 Thailand”เมื่อวันที่	 ๑๖	 ธันวาคม	๒๕๕๗	 เพื่อ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุ
กระจายเสียงในระบบดิจิตอล	 โดยมีผู้ประกอบการกิจการวิทยุ
กระจายเสยีงจากภาครฐัและเอกชน	๓๓	หน่วยงาน	นกัวชิาการจาก	 
๑๘	สถาบันการศกึษา	บรษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง	๒๐	บรษิทั	
ผูท้ีส่นใจในกจิการกระจายเสยีงในระบบดจิติอล	รวมถงึผู้บรหิาร
และพนักงาน	ส�านักงาน	กสทช.	จ�านวน	๒๐๐	คน	โดยการจัด
อบรมดังกล่าว	 เป็นความร่วมมือทางวิชาการในการด�าเนินการ 
โครงการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเพือ่จดัท�าแผนการเปลีย่นระบบการรบั 

๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC/ 
 ITU National Seminar on Thailand  
 Digital Terrestrial TV Broadcasting  
 Roll Out”

๑

ส่งสัญญาณวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงไปสู่ระบบดจิติอลกบัสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ:	TIU	ภายใต้โครงการ	“Project	on	Road-
map	Development	for	Digital	Terrestrial	Radio	Broadcasting	Roll	
Out	in	Thailand”	เพือ่จดัท�าแผนการเริม่รบัส่งสญัญาณวทิยกุระจายเสยีง 
ในระบบดจิิตอลในประเทศ	ส�าหรบัหัวข้อการบรรยายท่ีส�าคัญ	อาทิ	Transition	 
from	Analogue	 to	 Digital	 Terrestrial	 Radio	 Broadcasting,	 DAB	
Global	Developments,	Digital	Radio	Options	for	Thailand	และ	
DAB	Network	architecture	and	System	Equipment	โดยผู้เชี่ยวชาญ
จาก	ITU

●	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล	เพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการ
ขัน้ตอนการอนญุาตวทิยคุมนาคมและการวางแผนความถีว่ทิย	ุเมือ่วันที	่๑๘	
มีนาคม	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	กสทช.

●	 จดัการอบรมผู้ผลิตและน�าเข้าเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดนิในระบบ
ดิจิตอลแบบมีจอภาพแสดงผล	 (iDTV)	 และผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบไม่มีจอภาพแสดงผล	 (Set	 Top	
Box)	และห้างค้าปลีก	(Modern	Trade)	ในวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๗	ณ	
ส�านักงาน	กสทช.

●	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 “แนวทางด�าเนินการด้านเทคนิค 
ส�าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”	 ระหว่าง 
ส�านักงาน	 กสทช.	 คณะท�างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล	 ผู ้แทนด้านเทคนิคจากผู ้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 และผู้แทนด้านเทคนิค 
จากผู ้ได ้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และเป็น 

๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 เรื่อง “NBTC/ITU Work 
 shop on Roadmap for  
 Introduction of Digital  
 Ter rest r ia l  Radio 
 Services in Thailand”

๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

การเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ผู้แทนด้านเทคนิคจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 และผู้แทนด้าน
เทคนิคจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส�าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 มีความเข้าใจท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 เกี่ยวกับการด�าเนินการเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค
ในโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 
ณ	ส�านักงาน	กสทช.

●	 ให้ความรูใ้นงานต่างๆ	เช่น	สมัมนา	เรือ่ง	“ดจิิตอลทวี	ีผูบ้รโิภค	(คนหหูนวก)	 
ได้อะไร”	เมือ่วนัที	่๒๐	เมษายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านกังาน	กสทช.	ซึง่ส�านกังาน	กสทช.	
ได้จัดร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ	 
(หหูนวก)	ให้เข้าใจและเตรยีมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงไปสูด่จิติอลทวี	ี 
การให้ความรู้	 เกี่ยวกับ	 “ดิจิตอลทีวี”	 เมื่อวันท่ี	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 
ณ	คณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	การร่วมให้ความรูใ้นงานเสวนา
และนิทรรศการทางวิชาการในหัวข้อ	“สู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล	 (Digital	TV)”	 
เมื่อวันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	ณ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั	เป็นต้น

●	 การให้ความรู้กับสถาบันการศึกษา	 เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์	
ดังนี้
-	 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่:	หวัข้อ	“การเปลีย่นผ่านไปสูร่ะบบดจิติอล”	

เมือ่วนัที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๗	และวนัท่ี	๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๗
-	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:	 หัวข้อ	 “บทบาทของส�านักงาน	 กสทช.	 

ในฐานะองค์กรก�ากบัดแูล”	เมือ่วนัท่ี	๔	พฤศจกิายน	๒๕๕๗
-	 มหาวทิยาลยัปทุมธาน:ี	 หวัข้อ	 “การเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ของสือ่ทีวี

ไทยอนาลอ็ก	สูด่จิติอล	จะเป็นอย่างไร	มคี�าตอบ”	เมือ่วนัที	่๑๘	พฤศจกิายน	
๒๕๕๗

๑, ๒ การจัดประชุม เชิ ง 
  ปฏิบัติการในหัวข้อ  
  “แนวทางด�าเนินการ 
  ด้านเทคนิคส�าหรับ 
  การใหบ้ริการโทรทัศน ์
  ภาคพ้ืนดินในระบบ 
  ดิจิตอล”

๑ ๒

-	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ:	
หวัข้อ	“เปิดจอ	HD	สูท่วีดีจิติอล”	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๗

-	 วิทยาลัยการทพัอากาศ	กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ:	หัวข้อ	“ความพร้อม
ในการพฒันาโทรทศัน์	จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดจิติอล”	เมือ่วนัที	่
๓	เมษายน	๒๕๕๗

●	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ยังมีการร่วมให้ข้อมูลพื้นที่การแจกคูปอง
ดจิติอลทีวี	ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวัดของจงัหวัด	เช่น	จงัหวดั
เชียงใหม่	จังหวัดชลบุร	ีเป็นต้น

●	 การจัดประชุมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดและกรมที่ดิน 
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการรับชมสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดจิติอลในอาคารชดุ	โดยจดัขึน้เมือ่วนัที	่๖	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	
กสทช.

(๒)	 การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู ่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	 ในปี	 ๒๕๕๗	 จึงได้มีการด�าเนิน
การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	ดังนี้
●	 ได้ประสานงานและสนับสนุนการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลทีวี	

ผ่านทางสถานโีทรทศัน์	ได้แก่	การประชาสมัพันธ์ตวัอกัษรวิง่และการจดัท�า
สปอตโฆษณาความยาว	๓๐	วินาท	ีผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ	และ
ภาพยนตร์โฆษณาชุด	“คูปองดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน”	ความยาว	๔๕	วินาที

●	 จดันทิรรศการดจิติอลทวีี	ในงานการเสวนา	“๕๙	ปี	โทรทศัน์ไทย:	จากแอนะลอ็ก 
สู่ดิจิตอลทีวี”	 ณ	 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์	 กรุงเทพมหานคร	
มีผู้เข้าร่วมงานและฟังเสวนาประกอบด้วย	 ผู้แทนโทรทัศน์	 สื่อมวลชน
ทุกแขนง	 ข้าราชการและอดตีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์	 เมือ่วนัที	่ ๒๔	
มถินุายน	๒๕๕๗

๑, ๒ ส� านักงาน กสทช.  
  ร่ วม ให้ ข้ อมู ลพื้ นที่  
  การแจกคปูองดจิติอล 
  ทีวี

๑ ๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗202 20๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 จัดนิทรรศการดิจิตอลทีวีในงานครบรอบ	 ๒๔	 ปี	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ณ	สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร

●	 จัดนิทรรศการดิจิตอลทีวี	Road	Show	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน	ทั้งใน 
เรื่องของการรับชม	 อุปกรณ์ที่ใช้	 พื้นท่ีการให้บริการ	 เนื้อหารายการช่อง	 
สาธติการรับชมเพือ่พสิจูน์ทีวเีครือ่งไหน	รุน่ไหน	กดู็ได้	ดงัรายละเอยีดปรากฏ 
ในตารางที	่๔๔

ตารางที่ ๔๔:	การจัดนิทรรศการดิจิตอลทีว	ีRoad	Show

ลำาดับ วันที่ สถานที่

๑ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห้างสรรพสินค้า	เดอะมอลล	์โคราช	จังหวัดนครราชสีมา

๒ ๒๐	-	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๗ ห้างสรรพสินค้า	เซ็นทรัล	เฟสติวัล	จังหวัดเชียงใหม่

๓ ๒๙	-	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๗ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้า	หาดใหญ	่จังหวัดสงขลา	

ที่มา: ส�านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

๑, ๒, ๓, ๔ การจัดนิทรรศการ 
ดิจิตอลทีวี Road Show

๑

๓

๒

๔

ยุทธศาสตร์ที่	๗:	 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์กรกำากับดูแล	
ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อไปสู ่องค์กรก�ากับดูแล 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและ	ตดิตามและประเมนิผลความคบืหน้าการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน	์ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	และการพัฒนาบุคลากร
ของส�านักงาน	กสทช.	ในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ดังนี้

๑)	 การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ	
	 กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)

การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ 
กระจายเสียง	 และกิจการโทรทัศน์	 เป็นงานที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อให้มีข ้อมูลใช้ส�าหรับการปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะที่เหลือของแผนแม่บทฯ	 
ให ้สามารถบรรลุเป ้าหมายได ้มากท่ีสุด	 โดยท่ีแต่ละระยะของการติดตามอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรูปแบบงานตามบริบทให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 ซึ่งส�าหรับ 
ปี	๒๕๕๗	มีดังนี้

(๑)	 การจดัท�าหนงัสอื	“คูม่อืตดิตามแผนแม่บทวทิย-ุโทรทศัน์ กสทช. ทศิทางสือ่วทิย-ุ
โทรทัศน์ไทย”	 เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงสาระหลักของแผน 
แม่บทฯ	และเป้าหมายในเชิงเวลาท่ีก�าหนด	เพือ่ท่ีจะสามารถร่วมตดิตาม	ตรวจสอบ	 
หรือให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ	 ต่อการท�างานของ	 กสทช.	 และส�านักงาน	
กสทช.	บนฐานความเข้าใจในแผนแม่บทฯ	โดยจัดท�าในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไป
จะเข้าถึงสาระต่างๆ	ได้ง่าย

๑, ๒, ๓ การเยี่ยมชมสถานี
วิทยุ โทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล ที่ให้บริการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๒)	 การติดตามประเมินผลในรูปแบบของการเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลที่ชนะการประมูลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	 ซึ่งความส�าเร็จ 
ในการผลกัดนัการเปลีย่นผ่านการรบัส่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิสูร่ะบบ
ดิจิตอลขึ้นอยู่กับสถานีท่ีชนะการประมูลเหล่านี้เป็นส�าคัญด้วย	 โดยการเย่ียมชม
เพ่ือให้ได้รับทราบถงึการด�าเนนิงาน	และปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ระกอบการ 
กลุม่น้ี	เพือ่จะได้เป็นข้อมลูในการด�าเนนิการแก้ปัญหาต่อไป	ดงัรายละเอยีดปรากฏ
ในตารางที	่๔๕

ตารางที่ ๔๕:	การเยีย่มชมสถานวีทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลทีใ่ห้บรกิาร
	 ประเภทบรกิารทางธรุกจิระดับชาติ

ลำาดับ ผู้ประกอบการ วันที่

๑ บริษัท	สปริงนิวส์	เทเลวิชั่น	จ�ากัด ๘	กันยายน	๒๕๕๗

๒ บริษัท	เอ็นบีซี	เน็กซ์	วิชั่น	จ�ากัด ๙	กันยายน	๒๕๕๗

๓ บริษัท	วอยซ์	ทีวี	จ�ากัด ๑๐	กันยายน	๒๕๕๗

๔ บริษัท	ไทยทีว	ีจ�ากัด ๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

๕ บริษัท	ทริปเปิล	วี	บรอดคาสท	์จ�ากัด ๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

๖ บริษัท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากัด ๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

๗ บริษัท	ไบรท์	ทีว	ีจ�ากัด ๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๗

๘ บริษัท	ดีเอ็น	บรอดคาสท	์จ�ากัด ๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗

(๓)	 การติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึ่งประกอบ
ด้วยตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด	๖๗	 ตัวชี้วัด	 เป็นการติดตามประเมินผลที่
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งทกุปี	ส�าหรบัในปี	๒๕๕๗	ตวัชีว้ดัอยูใ่นสถานะต่างๆ	ดงันี้
●	 ตัวชี้วัดที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๔๓	ตัวชี้วัด	โดยแบ่งเป็นตัวชี้

วัดที่ด�าเนินการแล้วเสร็จตามก�าหนดระยะเวลาของแผน	จ�านวน	๒๗	ตัวชี้
วดั	และตวัชีว้ดัทีต้่องด�าเนนิการตลอดอายขุองแผน	(Time	Series)	จ�านวน	
๑๖	ตัวชี้วัด

●	 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 มีจ�านวนท้ังสิ้น	 ๒๓	 ตัวชี้วัด	 โดยแบ่งเป็น 
ตวัชีว้ดัทีด่�าเนนิการเป็นไปตามระยะเวลาของแผน	จ�านวน	๒๒	ตวัช้ีวดั	และ
ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดด�าเนินการ	จ�านวน	๑	ตัวชี้วัด

●	 ตัวชี้วัดที่ยุติการด�าเนินการ	เนื่องจากปัจจัยภายนอก	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๑	ตัว
ชี้วัด	ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่	๖

แผนภูมิที่ ๖:	ความคบืหน้าการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง
	 และกจิการโทรทศัน์	ปี	๒๕๕๗

    ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   ที่มา: ส�านักอ�านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

(๔)	 การจดัท�ารายงาน	“สภาพการณ์ความเปลีย่นแปลงของสือ่	ผลจากการปฏบิตัติาม
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง	 และกิจการโทรทัศน์	 ฉบับท่ี	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-
๒๕๕๙)”	ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อประมวลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
มีการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ	เริ่มตั้งแต่ประกาศใช้แผนเมื่อเมษายน	๒๕๕๕	
กระทัง่ถงึธนัวาคม	๒๕๕๗	ว่า	ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในเชงิโครงสร้างทีท่�าให้
เกิดประโยชน์แก่กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างไร	ในมิติใดบ้าง

	 	 การด�าเนินภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เต็มรูปแบบ 
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ก�าหนด	 ได้เริ่ม 
ด�าเนินการตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๕	 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา	 ๓	 ปี	 ซึ่งอยู่ในระยะ
เริ่มต้น	 ดังนั้นในรอบปี	 ๒๕๕๗	 จึงได้มีการด�าเนินการเพิ่มศักยภาพหลักๆ	 เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 โดย
ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยการต่อยอดและลดช่องว่างจาก
ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร	 ผ่านการจัดท�าชุดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ 
สามารถตอบโจทย์แผนการพัฒนาบคุลากรรายบคุคล	(Individual	Development	 
Plan:	IDP)	ดังนี้

	 	 (๔.๑)	 ชุดหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน	(Skill-based)	เช่น

ก.	 หลักสูตรพัฒนาการสื่อสารน�าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ข.	 หลักสูตรทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
ค.	 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ	เป็นต้น
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๔.๒)		 ชุดหลักสูตรท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเนื้องานตามยุทธศาสตร์	 (Knowledge-
based)	เช่น

ก.	 หลักสูตรการก�ากับเนื้อหารายการ
ข.	 การก�ากับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	เป็นต้น

๑ การติดตามและประเมิน 
ผลความคืบหน้าการด�าเนิน 
งานตามแผนแม่บทกิจการ 
กระจายเสยีง และกจิการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๑

 
	 กทค.	 ได้ด�าเนินงานท่ีส�าคัญตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	 
ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึ่งประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร	์ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่	๑:	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี	
อย่างเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
ในตลาดที่มีการผูกขาด	หรือจ�ากัดการแข่งขัน	ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	โดยก�ากับดูแล
ไม่ให้ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจเหนือตลาดใช้อ�านาจทางการตลาดโดยมิชอบ	 
เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการแข่งขนัโดยเสร	ีและประชาชนได้รบับริการโทรคมนาคมในอตัราค่าบรกิาร
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม	ซึ่งในปี	๒๕๕๗	กทค.	ได้ด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์	ดังนี้

๑)	 พัฒนา	 ทบทวน	 หรือปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ	
	 การแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	ดังนี้

● ได้ออกประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ท่ีเกี่ยวข้อง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อให้มีการก�าหนดตลาดในกิจการโทรคมนาคม 
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 ส�าหรับใช้ในการประเมินสภาพการแข่งขันและก�าหนด 
มาตรการเฉพาะไว้ล่วงหน้า	 ซ่ึงเป็นการป้องกันการกระท�าอันเป็นการผูกขาด	 
หรือใช้อ�านาจทางการตลาดท่ีไม่เป็นธรรมของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม	ที่มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ	(Significant	Market	Power:	
SMP)	สอดคล้องกับหลักการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	และสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	 โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 
กันยายน	๒๕๕๗

๑ การประชุมการรับฟัง 
 ความคิดเห็นสาธารณะ  
 (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
 เรื่องอัตราค่าตอบแทน 
 การเชื่อมต่อโครงข่าย 
 โทรคมนาคมท่ีเป็นอัตรา 
 อ้างอิง พ.ศ....

๑

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กทค.



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● ได้ออกประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาก�าหนดผูม้อี�านาจเหนอืตลาด 
ในกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพื่อใช้เป็นมาตรการก�ากับดูแลล่วงหน้า	 
โดยป้องกันไม่ให้ผู ้มีอ�านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส�าคัญใช้อ�านาจในการจ�ากัด 
หรือกีดกันการแข่งขันในตลาด	 สอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี 
อย่างเป็นธรรมและมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าอันเป็นการผูกขาด	 
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม	รวมท้ังเป็นไป 
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 ๑๘	 
กันยายน	๒๕๕๗

๒)	 พฒันาหรอืปรบัปรงุกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การกำากับดูแลทีส่่งเสริมการแข่งขัน	
	 การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	ดังนี้

● ได้ออกประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็น 
อัตราอ้างอิง	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแล	และการก�าหนด 
อตัราค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นธรรมต่อผูใ้ช้บรกิารโทรคมนาคม	
และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามประกาศ	 กทช.	 เรื่อง	 มาตรฐานการ
ค�านวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 ประกาศลงราชกิจจา-
นุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๔๖

ตารางที่ ๔๖:	อัตราการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ประเภทกิจการ
บริการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม

อัตราอ้างอิง  
ในกรณีข้อพิพาท 

(ปี 255๓)

อัตราค่าตอบแทนชั่วคราว 
สำาหรับผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่น

ความถี่ย่าน 2.1 GHz  
(ปี 2556)

อัตราอ้างอิง พ.ศ. 2557

2๓ ก.ค. 2557 - 
๓0 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2558 - 
๓0 มิ.ย. 2559

โทรศัพท์เคลื่อนที่ Call	Origination	 ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๓๔

Call	Termination	 ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๐.๔๕ ๐.๓๔

Call	Transit ๐.๒๐ ๐.๐๖ ๐.๐๖ ๐.๐๔

โทรศัพท์ประจ�าที่ Call	Origination	 ๐.๔๙ - ๐.๔๕ ๐.๓๔

Call	Termination	 ๐.๓๖ - ๐.๔๕ ๐.๓๔

Call	Transit ๐.๐๘ - ๐.๑๖ ๐.๑๖

หมายเหตุ: หน่วย บาท/นาที
ที่มา: ส�านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

● นอกจากนี้	 ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม	 เรื่อง	 “Strategic	 Costing	 and	 Business	
Planning	 for	Quad	 Play”	 ระหว่างวนัที	่ ๑๓	 -	 ๒๒	 สงิหาคม	๒๕๕๗	และเรือ่ง	
“Leveraging	 ICTs	for	Smart	Sustainable	Cities”	ระหว่างวนัท่ี	๒๙	กนัยายน	-	 
๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงานส�านักงาน	
กสทช.	 ให้มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งในด้านความรู ้
ความเข้าใจ	 การวางนโยบายและข้อบังคับ	 ตลอดจนแนวทางการก�าหนดข้อบังคับ 
การแข่งขนั	 ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความเป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการ	 และเกดิประโยชน์
สูงสุดต่อผู้บริโภค	 โดยมุ่งเน้นด้านการก�ากับดูแลทั้งในส่วนของกิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรคมนาคม	 รวมถงึสือ่ใหม่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต	 อนัมผีลกระทบมาจาก
การหลอมรวมของส่ือ	 และการน�าเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการส่ือสารเข้ามาใช้
ในการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศ	 โดยมุ่งหวังให้
โครงข่าย	 ICT	 เป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม	 สร้างโอกาส 
ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั	และช่วยยกระดับคณุภาพชวิีตและสงัคม
เมอืงให้มคีวามเป็นอจัฉรยิะหรอืทีเ่รยีกกนัว่า	Smart	city	รวมถงึการเพ่ิมบทบาทและ
การให้ความส�าคญัของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลย	ีICT	ต่อระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ

๓)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ		
	 โดยอยู่ระหว่างดำาเนนิโครงการการจดัทำาดชันตีวัช้ีวัดประสทิธิภาพของผูป้ระกอบ	
	 กิจการโทรคมนาคม

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจเชิงนโยบายโทรคมนาคม	 (Decision	 Support	
System)	ส�าหรบั	กสทช.	และส�านกังาน	กสทช.	ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการมดีชันชีีว้ดัประสทิธภิาพ
ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม	และดชันีชีว้ดัเศรษฐกจิโทรคมนาคมของประเทศไทย	ทีส่ามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจก�าหนดนโยบายแนวทางก�ากับดูแล	 และส่งเสริมการพัฒนาในกิจการ
โทรคมนาคมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ภายใต้การแข่งขันโดยเสรี 
อย่างเป็นธรรม

๔)	 พัฒนาแนวทางการกำากับดูแลอัตราค่าบริการขายส่ง	 และอัตราค่าบริการค้าปลีก	
	 ให้มีความเป็นธรรม	 เพื่อให้กลไกตลาดสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	 โดยได้ดำาเนินการ	ดังนี้

● จดัให้มกีารรบัฟังความเหน็กลุม่ย่อย	(Focus	Group)	เพือ่หารอืแนวทางการก�ากบัดแูล
อตัราค่าบรกิารโทรคมนาคมร่วมกบัผูป้ระกอบการ	เมือ่วนัที	่๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗

● จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นความรูด้้านการก�ากบัดแูลอตัราค่าบรกิาร
โทรคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗210 211
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๕)	 การกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม

ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้ก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 และกิจการวิทยุคมนาคม	 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 
พระราชบญัญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	และพระราชบญัญตัวิทิยคุมนาคม	
พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อพิพาทอย่างเที่ยงตรง	 
อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	ทั้งผู้ประกอบ
กิจการรายเดิมและผู ้ประกอบกิจการรายใหม่	 โดยเสรีและเป็นธรรม	 และคุ ้มครองให้ 
ผูใ้ช้บรกิารโทรคมนาคมได้ใช้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ	ในราคาทีเ่ป็นธรรม	ดงัรายละเอยีดปรากฏ 
ในตารางที	่๔๗

ตารางที่ ๔๗:	การก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม	และกิจการวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ งาน/โครงการ ผลการดำาเนินงาน

๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงการด�าเนินการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย	ประกาศ	กฎ	ระเบียบ	ของ	กสทช.	และค�าสั่ง
ของส�านักงาน	กสทช.	

จ�านวน	๑๗	เรื่อง

๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
หรือ	ตามมติที่ประชุม	กทค.

จ�านวน	๒	เรื่อง

๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตาม	
พ.ร.บ.	วิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

จ�านวน	๘	ราย

๔ ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม	 จ�านวน	๒๒	เรื่อง

ที่มา: ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

นอกจากน้ี	 กทค.	 ยังได้ดูแลคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	โดยการก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามประกาศ	กทช.	เรือ่ง	มาตรฐาน
และคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง	 และประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 มาตรฐาน 
และคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส�าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที	่๔๘

ตารางที่ ๔๘:	การก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม	ส�าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ งาน/โครงการ ผลการดำาเนินงาน

๑ ตรวจวดัและวเิคราะหค์ณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	

จ�านวน	๑๑๐	จังหวัด
(มีการตรวจซ�้า)

๒ ตรวจวัดคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	ตามร้องเรียน จ�านวน	๘	เรื่อง

๓ ตรวจวดัคณุภาพบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ว่มกบั	กทค.	สญัจรพบประชาชน จ�านวน	๖	ครั้ง

๔ ตรวจวัดคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	ตามภารกิจพิเศษท่ีได้รับ 
มอบหมายจาก	กทค.	และเลขาธิการ	กสทช.	

จ�านวน	๓	ราย

ที่มา: ส�านักก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่	๒:	 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาต	
ให้ประกอบกิจการ

ยทุธศาสตร์ที	่๒	ให้ความส�าคัญกบัการออกใบอนญุาตให้ผูป้ระกอบกจิการ	ได้มโีอกาสในการ
เข้าสู่ตลาดโทรคมนาคมบนพ้ืนฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 และส่งเสริมการอนุญาต
การประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่	 โดยค�านึงถึงความเป็นกลางทางเทคโนโลยี	 นอกจากน้ี	 
ยงัสนบัสนนุความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดหลักเกณฑ์	แนวทาง	และเงือ่นไข
การอนญุาตการให้บรกิารดาวเทยีมสือ่สาร	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนั	และการกระจายบรกิาร
โทรคมนาคม	ซึ่งในปี	๒๕๕๗	กทค.	ได้ด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์	ดังนี้

๑)	 ทบทวน	 ปรับปรุง	 กฎระเบียบ	 และหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม	ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดการให้บริการโทรคมนาคม	 รวมถึง 
ลดต้นทุนและขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการ	 โดยจัดท�าร่างประกาศ	

กสทช.	๓	ฉบับ	คือ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	 (ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง	และ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการน�าเสนอร่างดังกล่าวต่อ	 

รองเลขาธิการ	กสทช.เพื่อพิจารณา

๒)	 ส่งเสริมให้มีผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าสู ่ตลาด	 เพื่อให้ผู ้ใช้บริการ
โทรคมนาคมได้รับประโยชน์จากการมีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการ	 โดย
ในปี	 ๒๕๕๗	 ได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหม่	 แก่ผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม	 จ�านวน	 ๓๐	 ใบ	 และใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต	 จ�านวน	 ๒๐	 ใบ	 

ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๔๙



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗212 21๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๔๙:	สถติกิารออกใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม
	 และใบอนญุาตการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภทใบอนุญาต จำานวน (ใบ)

๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบที่	๑ ๒๖

๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบท่ี	๒	ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ๑

๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบท่ี	๒	ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ๐

๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบที่	๓ ๓

๕ ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต	แบบที่	๑ ๑๔

๖ ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต	แบบที่	๒	ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ๑

๗ ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต	แบบที่	๒	ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ๓

๘ ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต	แบบที่	๓ ๒

รวม ๕๐

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ และส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒

ตั้งแต่ป	ี๒๕๔๘	-	๒๕๕๗	มีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	และใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการแข่งขันที่เป็นธรรม	 และอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่ลดลง	 
โดยมีผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในตลาดโทรคมนาคม	 จ�านวน	 ๓๖๒	 ราย	 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในแผนภูมิที่	๗

ที่มา: ส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ และส�านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒

จ�านวนใบอนุญาต

๓๕๐

๓๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

ใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต รวมใบอนุญาตทั้งหมดใบอนุญาตโทรคมนาคม

๔ ๑๙
๔๑ ๕๓ ๗๔

๑๐๕
๑๓๘

๑๕๗

๒๐๕

๑๐๘

๓๑๓

๒๓๕

๑๒๗

๓๖๒

๑๔ ๓๐
๓๙ ๕๐ ๖๓ ๗๒ ๘๕ ๙๗

๑๙ ๔๒
๖๙

๙๖
๑๓๗

๑๗๗
๒๒๓

๒๕๔

แผนภูมิที่ ๗:	จ�านวนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสะสม	ปี	๒๕๔๘	-	๒๕๕๗

๓)	พฒันาและปรบัปรงุหลกัเกณฑ์	แนวทาง	และเง่ือนไขการอนญุาตการประกอบกจิการ	
โทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่	 รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมส่ือสาร	 โดยค�านึงถึง 
ความเป็นกลางทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
และการกระจายบริการโทรคมนาคม	ดังนี้

● จัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การอนุญาตและก�ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร	 โดยมีเน้ือหา
ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต	 วิธีการพิจารณาใบอนุญาต
หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและประเภทของใบอนุญาต	 ๓	 แบบ	 ได้แก	่ 
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง	 ส�าหรับให้บริการขายต่อบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ที่ไม ่มีโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นของตัวเอง	 ใบอนุญาตแบบท่ี
สอง	 ส�าหรับให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีหรือไม่มีโครงข่ายสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียมเป็นของตนเอง	 และใบอนุญาตแบบท่ีสาม	 ส�าหรับให้บริการช่อง
สัญญาณดาวเทียมที่มีโครงข่ายส่ือสารผ่านดาวเทียมเป็นของตนเอง	 ซึ่งได้จัดให้
มีการประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง	 (Focus	Group)	 เมื่อวันที่	 ๓๑	มกราคม	๒๕๕๗	
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการปรับปรุงร่างประกาศฯ	เพือ่น�าเข้าสู่การพิจารณาของ	กทค.	
และ	กสทช.	ต่อไป

● ได้เตรียมการส�าหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	 900	MHz	 และ	 1800	MHz	 
จดัท�าหลกัเกณฑ์วธิกีารอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน	900	MHz	และ	1800	MHz	
ได้แก่	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี
ส�าหรบักจิการโทรคมนาคม	ย่าน	897.5	-	915.0	MHz/942.5	-	960.0	MHz	พ.ศ.	….	 
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล	 
ย่านความถี่	895	-	915/940	-	960	MHz	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีส่�าหรบักจิการโทรคมนาคม	ย่าน	1710	-	1722.5	 
MHz/1805	-	1817.5	MHz	และ	1748	-	1760.5	MHz/1843	-	1855.5	MHz	พ.ศ.	….	
และ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีวิ่ทยกุจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล	
ย่านความถี	่1710	-	1785/1805	-	1880	MHz	ซึง่รายละเอยีดได้กล่าวแล้วในรายงาน
ส่วนที	่๒	“ภารกจิและโครงการทีส่�าคญัในรอบปี”	และส่วนที	่๓	“ผลการปฏบิตังิาน 
ที่ส�าคัญของ	กสทช.”	แล้ว

๑ การประชุม  Focus 
 G r o u p  ต่ อ  ( ร่ า ง )  
 ประกาศ กสทช. เรื่อง  
 ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร 
 อนุญาต และเงื่อนไข 
 การประกอบกิ จการ 
 โ ท ร ค ม น า ค ม ผ่ า น 
 ดาวเทียมสื่อสาร 

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗214 215

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๔)	จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้สำาหรับกิจการวิทยุคมนาคม	 โดยได้จัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม่	และการน�าคลื่นความถี่เดิมมาจัดสรรใหม่	 ให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	องค์กรทาง
สังคม	 และภาคเอกชน	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจของประเทศ	 
จ�านวน	 ๒,๑๑๒	 ความถี่	 รวมทั้งได้ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	 จ�านวน	 ๑๘๘,๕๒๑	 ฉบับ	 
และออกใบประกาศนยีบตัรพนกังานวทิยคุมนาคม	จ�านวน	๕,๐๖๓	ฉบบั	และเครือ่งหมายแสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐาน	 (Label)	 จ�านวน	 ๖,๔๑๘,๒๕๑	 ฉบับ	 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที	่๕๐	-	ตารางที	่๕๒

ตารางที่ ๕๐:	การจัดสรรความถี่วิทยุเพื่อใช้ส�าหรับกิจการวิทยุคมนาคม	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ หน่วยงาน ย่านความถี่วิทยุ จำานวน (ความถี่)

๑ หน่วยงานราชการ VHF ๙

๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ UHF ๖

VHF ๗

๓ องค์กรเอกชน SHF ๖

UHF ๘

VHF ๖๗

๔ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณกุศล VHF ๑๑

๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.) UHF ๕๑

VHF ๑,๙๔๗

รวม ๒,๑๑๒

ที่มา: ส�านักการอนุญาตและก�ากับดูแลวิทยุคมนาคม 

ตารางที่ ๕๑:	สถิติการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมป	ี๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภทใบอนุญาตวิทยุคมนาคม จำานวน (ฉบับ/แผ่น)

๑ ท�าเครื่องวิทยุคมนาคม ๓๑๒

๒ น�าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ๕,๓๘๙

๓ น�าออกเครื่องวิทยุคมนาคม ๒,๑๐๐

๔ ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมและค้าเพื่อซ่อมแซม ๑,๓๖๔

๕ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ๑๐๖,๑๑๐

๖ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ๒๔,๕๘๗

๗ มีเครื่องวิทยุคมนาคม ๔๑,๒๘๓

๘ พนักงานวิทยุคมนาคม ๖,๙๙๙

๙ รับข่าว -

๑๐ ใบแทนใบอนุญาต ๓๗๗

รวม ๑๘๘,๕๒๑

๑๑ เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน	(Label) ๖,๔๑๘,๒๕๑

รวม ๖,๖๐๖,๗๗๒

ที่มา: ส�านักการอนุญาตและก�ากับวิทยุคมนาคม

ตารางที่ ๕๒:	สถิติการออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม	ป	ี๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภทใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม จำานวน (ฉบับ)

๑ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ	(GOC,	ROC) ๔๓๕

๒ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจ�าเรือประมง -

๓ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ๒,๘๔๒

๔ ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง -

๕ ใบแทนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ๑๗๖

๖ ประกาศนียบัตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ๑,๖๑๐

รวม ๕,๐๖๓

ที่มา: ส�านักการอนุญาตและก�ากับวิทยุคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗216 217

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ยุทธศาสตร์ที	่๓:	 การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและอนุญาตให้มีการใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน	 เพื่อให้ประชาชนใน 
ระดับชาติ	 และระดับท้องถิ่น	 ได้รับประโยชน์สูงสุด	 ทั้งในด้านการศึกษา	 การสาธารณสุข	
วัฒนธรรม	 ความมั่นคงของรัฐ	 และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ	 อย่างเหมาะสม 
และพอเพียงตามความจ�าเป็นและตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 นอกจากนี้	 ยังช่วย 
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม	 ตลอดจนวิทยุคมนาคมและดาวเทียมสื่อสารอย่าง
คุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุด	 และเป็นไปตามหลักกติกาสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	 
โดยมีรายละเอียดของการด�าเนินงานในปี	๒๕๕๗	ดังนี้

๑)	 ปรับปรุงและพัฒนาแผนและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและการกำากับดูแล	
	 ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรม	รวมทั้งส่งเสริม	
	 การอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานใน	
	 กิจการโทรคมนาคมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลย	ีดังนี้

● ได้ออกประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	แผนเลขหมายโทรคมนาคม	ซึ่งประกาศลงราชกิจจา-
นุเบกษา	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๗	และประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การ
จดัสรรและบรกิารเลขหมายโทรคมนาคม	ซึง่ประกาศลงราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที	่๗	
พฤษภาคม	๒๕๕๗	ประกาศทั้งสองฉบับจะช่วยให	้กสทช.	สามารถจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน	 โดยก�าหนด
เลขหมายหมวด	 ๐๖x-xxx-xxxx	 ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เคล่ือนที่	 ท�าให้มีเลขหมาย
โทรคมนาคมเพิม่ขึน้อกี	๕๐	ล้านเลขหมาย	จากเดมิท่ีเตรยีมไว้แล้ว	๓๐๐	ล้านเลขหมาย	 
(รวมหมวด	๐๑x-xxx-xxxx	แล้ว)

● จัดท�าร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขสวย	 
ซึ่งส�านักงาน	กสทช.	ดึงเก็บไว้ตั้งแต่ป	ี๒๕๕๓	รวมไม่น้อยกว่า	๑๐.๓๒	ล้านเลขหมาย	
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

● จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมแบ่งตามประเภทบริการ	 ในปี	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	
๖๕,๗๐๘,๒๙๑	 เลขหมาย	 ประกอบด้วย	 การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ประจ�าที	่
จ�านวน	๔๔๘,๐๐๐	เลขหมาย	เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่	จ�านวน	๖๕,๒๖๐,๐๐๐	
เลขหมาย	เลขหมายพิเศษ	๔	หลัก	จ�านวน	๒๘๘	เลขหมาย	และเลขหมายพิเศษ	IDD	
(เฉพาะ	๓	หลัก)	จ�านวน	๓	 เลขหมาย	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๕๓	และ 
ในแผนภูมิที่	๘

ตารางที่ ๕๓:	การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม	ป	ี๒๕๕๑	-	๒๕๕๗

ปี 2551 ปี 2552 ปี 255๓ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย จำานวนเลขหมาย

เลขหมายฯ ประจ�าที่

จัดสรรสะสม
ทั้งหมด

๑๘,๔๕๘,๐๐๐ ๑๘,๔๕๘,๐๐๐ ๑๘,๕๔๒,๐๐๐ ๑๘,๕๙๒,๐๐๐ ๑๘,๗๓๖,๐๐๐ ๑๘,๗๗๐,๐๐๐ ๑๙,๒๑๘,๐๐๐

จัดสรรในแต่ละปี - - ๘๔,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐

เลขหมายฯ เคลื่อนที่ 

จัดสรรสะสม
ทั้งหมด

๘๗,๘๕๐,๐๐๐ ๙๓,๓๖๐,๐๐๐ ๙๙,๖๖๐,๐๐๐ ๑๐๖,๓๓๐,๐๐๐ ๑๑๗,๔๗๐,๐๐๐ ๑๖๘,๔๗๐,๐๐๐ ๒๓๓,๗๓๐,๐๐๐

จัดสรรในแต่ละปี - ๘,๕๑๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๑๑,๑๔๐,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕,๒๖๐,๐๐๐

เลขหมายฯ VoIP

จัดสรรสะสม
ทั้งหมด

๓๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐

จัดสรรในแต่ละปี - ๑๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

เลขหมายฯ พิเศษ ๔ หลัก จัดสรรให้แก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และเลขหมาย reassign

จัดสรรสะสม
ทั้งหมด

๒๙๗* ๓๓๗ ๒๒๑** ๓๑๑ ๓๓๐ ๓๖๒ ๖๕๐

จัดสรรในแต่ละปี (๑๘+๒๗๙*) ๔๐ ๓๑ ๙๐ ๑๙ ๓๒ ๒๘๘

เลขหมายฯ พิเศษ IDD (เฉพาะ ๓ หลัก)

จัดสรรสะสม
ทั้งหมด

๓ ๘ ๘ ๘ ๘ ๑๐ ๑๓

จัดสรรในแต่ละปี - ๕ - - - ๒ ๓

หมายเหตุ:	 *	 ในปี	๒๕๕๓	กทช.	มีมติรับคืนเลขหมายฯ	พิเศษจาก	บจม.	ทีโอที	(Reassign)	จ�านวน	๒๗๙	เลขหมาย	โดยให้มีผลรับคืนในวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๑	เป็นต้นไป
	 **	 จากการแจ้งมติ	 reassign	 ดังกล่าว	 เป็นผลให้ในปี	 ๒๕๕๓	 และ	๒๕๕๔	 (ต่อเน่ือง)	 มีหน่วยงานด�าเนินการทยอยยกเลิกการใช้งานและส่งคืนเลขหมายฯ	พิเศษ	 ต่อ	 กทช. 

และในระหว่างปี	๒๕๕๓	มีบางหน่วยงานอยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจสอบการใช้งานเลขหมายฯ	พิเศษ	ของส�านักงาน	กสทช.	ซึ่งมาแล้วเสร็จในป	ี๒๕๕๔

ที่มา: ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แผนภูมิที่ ๘:	การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ประจ�าที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่สะสม	ปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๗

   ที่มา: ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

● การให้บริการคงสิทธิเลขหมาย	(Mobile	Number	Portability)	ซึ่งเป็นบริการที่ผู้ใช้
บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีส่ามารถขอให้ผูใ้ห้บรกิารโอนย้ายเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที่
ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้	 เมื่อพิจารณาสถิต ิ
ผู้ใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๖	 -	 ๒๕๕๗	พบว่าจ�านวน 
ผูใ้ช้บรกิารคงสทิธเิลขหมายมอีตัราเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	๒๕๕๖	มจี�านวน
เลขหมายที่ขอโอนย้ายท้ังสิ้น	 (Port	 Request)	 ๑๕,๙๗๔,๗๑๘	 เลขหมาย	 และ
จ�านวนเลขหมายที่โอนย้ายส�าเร็จ	 (Port	 Completed)	 ๑๔,๘๕๕,๐๑๕	 เลขหมาย	
และในปี	 ๒๕๕๗	 มีจ�านวนเลขหมายที่ขอโอนย้ายทั้งสิ้น	 (Port	 Request)	 จ�านวน	
๓๑,๒๘๔,๐๖๖	เลขหมายและจ�านวนเลขหมายทีโ่อนย้ายส�าเรจ็	(Port	Completed)	
จ�านวน	๓๐,๒๑๙,๓๗๔	เลขหมาย	ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่	๙

แผนภูมิที่ ๙:	จ�านวนผู้ใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย	ปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗

เลขหมาย

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๐

ม.
ค.
	๒

๕๕
๖

ก.
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	๒
๕๕

๖

มี.
ค.
	๒

๕๕
๖

เม
.ย
.	๒

๕๕
๖

พ.
ค.
	๒

๕๕
๖

มิ.
ย.
	๒

๕๕
๖

ก.
ค.
	๒

๕๕
๖

ส.
ค.
	๒

๕๕
๖

ก.
ย.
	๒

๕๕
๖

ต.
ค.
	๒

๕๕
๖

พ.
ย.
	๒

๕๕
๖

ธ.
ค.
	๒

๕๕
๖

ม.
ค.
	๒

๕๕
๗

ก.
พ.

	๒
๕๕

๗

มี.
ค.
	๒

๕๕
๗

เม
.ย
.	๒

๕๕
๗

พ.
ค.
	๒

๕๕
๗

มิ.
ย.
	๒

๕๕
๗

ก.
ค.
	๒

๕๕
๗

ส.
ค.
	๒

๕๕
๗

ก.
ย.
	๒

๕๕
๗

ต.
ค.
	๒

๕๕
๗

พ.
ย.
	๒

๕๕
๗

ธ.
ค.
	๒

๕๕
๗

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ที่มา: ส�านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

ล้านเลขหมาย

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๑๘ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙

๘๘ ๙๖ ๑๐๐ ๑๐๖ ๑๑๗
๑๖๘

๒๓๔

โทรศัพท์ประจ�าที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่

๒)	 ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรโทรคมนาคม	รวมถงึวิทยคุมนาคม	เพือ่เตรยีมความพร้อม	
	 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	 หรือมีความจำาเป็น	 การรักษาความสงบ	
	 เรียบร้อยของประชาชน	 ความมั่นคงของประเทศ	หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ		
	 หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ	โดยด�าเนินการ	ดังนี้

● ได้ออกประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การอนุญาตและก�ากับดูแลกิจการวิทย ุ
สมัครเล่น	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	๒๕๕๗	 เพื่อ
สนบัสนนุให้บคุคลทีม่คีวามสนใจในกจิการวทิยสุมคัรเล่น	และพนกังานวิทยสุมคัรเล่น	
มีบทบาทในการค้นคว้าทดลองด้านวิชาการเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยคลื่นความถี	่และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร	ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้คลื่นความถี่ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

● ด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่นและประชาชนทั่วไป 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย	 ซึ่งจัดอบรมจ�านวน	๒	 คร้ัง	 โดยมีผู้ผ่าน 
การอบรมจ�านวน	๒๕๒	ราย

● จัดท�าโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่นในงานสัปดาห์ 
นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรต	ิ๒๕๕๗	ระหว่างวันที	่๘	 -	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๗	
รายละเอียดได้กล่าวแล้วในรายงานส่วนที	่๒	ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญในรอบปี

๓)	 ส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและสิทธิแห่งทาง	และสนับสนุนให้ม	ี
	 การปรบัปรงุประสทิธภิาพและขยายโครงข่ายการให้บรกิาร	โดยเฉพาะการให้บรกิาร	
	 บรอดแบนด์อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

● การก�ากบัดแูลการใช้สิทธิในการปักหรือตัง้เสา	หรือเดนิสาย	วางท่อ	หรือตดิตัง้อุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม	โดยในปี	๒๕๕๗	ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบ
ค�าขอของผูร้บัใบอนญุาตในการใช้สทิธใินการปักหรอืตัง้เสา	หรอืเดนิสาย	วางท่อ	หรอื
ตดิตัง้อปุกรณ์ใดในการให้บรกิารโทรคมนาคม	ให้สอดคล้องกบัประกาศ	กทช.	ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา	 หรือเดินสาย	 วางท่อ	
หรอืตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบใดในการให้บรกิารโทรคมนาคม	จ�านวนทัง้สิน้	๑๓	บรษิทั	
โดยได้รับความเห็นชอบจ�านวน	๓,๗๒๗	ค�าขอ	มีเส้นทางในการวางโครงข่ายใยแก้ว 
น�าแสง	(Optical	Fiber:	OFC)	จ�านวน	๒๒,๕๗๕	เส้นทาง	(รวมระยะทาง	๙๖,๒๕๑.๐๙	
กิโลเมตร)	 การขยายการให้บริการถึงผู้ใช้บริการผ่านสายเคเบิ้ลทองแดง	 (Copper	 
Cable:	 COP)	 จ�านวน	 ๕๓๘	 เส้นทาง	 (รวมระยะทาง	 ๒,๘๕๒.๐๗	 กิโลเมตร)	 
การขยายการให้บรกิาร	Coaxial	๗๖๔	เส้นทาง	(รวมระยะทาง	๔,๒๘๐.๗๓	กโิลเมตร)	
รวมระยะทางที่วางโครงข่ายทั่วประเทศทั้งสิ้น	๑๐๓,๓๘๓.๘๘	กิโลเมตร	ซึ่งแบ่งตาม
ภมูภิาคต่างๆ	ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางที	่๕๔	และแผนภมิูที	่๑๐	-	แผนภมูทิี	่๑๔

จ�านวนเลขหมายฯ	ที่ขอโอนย้าย
(Port	Request)

จ�านวนเลขหมายฯ	โอนย้ายส�าเร็จ
(Port	Completed)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๕๔:	ระยะทางการขยายโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย	ปี	๒๕๕๗

ปี
OFC 

(เส้นทาง)
ระยะทาง 
(กม.)

COPPER 
(เส้นทาง)

ระยะทาง 
(กม.)

COAXIAL 
(เส้นทาง)

ระยะทาง 
(กม.)

๒๕๕๗ ๒๒,๕๗๕ ๙๖,๒๕๑.๐๙ ๕๓๘ ๒,๘๕๒.๐๖ ๗๖๔ ๔,๒๘๐.๗๓

ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

แผนภมูทิี ่๑๐: ระยะทางการขยายโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗

● การปรับปรุงแผนการจัดระเบียบสายส่ือสารและก�าหนดพื้นที่น�าสายส่ือสารลงดิน	 
พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑	ซึง่ช่วยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน	 อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร 
บนเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสายสื่อสาร	 และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างมีหลักปฏิบัติ 
หรือมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดิน
หรือทรัพย์สินและผู้ประกอบกิจการ

แผนภูมิที่ ๑๒ : การขยายโครงข่าย OFC จ�าแนกตามรายภาค ปี ๒๕๕๗ แผนภูมิที่ ๑๓ : การขยายโครงข่าย COP จ�าแนกตามรายภาค ปี ๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๑๔ : การขยายโครงข่าย COAX จ�าแนกตามรายภาค ปี ๒๕๕๗

ภาคกลาง	๑๒,๕๖๖

ภาคตะวันออก	๑๐,๒๓๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๒,๑๔๕

ภาคเหนือ	๒๔,๙๙๑

ภาคใต้	๑๖,๐๕๓

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	๑๐,๒๖๑
ภาคกลาง	๗๕

ภาคตะวันออก	๘๔

ภาคเหนือ	๓๖๑

ภาคใต้	๑๗๐

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	๒,๑๐๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๖๑

ภาคกลาง	๗๔๕

ภาคตะวันออก	๒๘๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๙๘๔

ภาคเหนือ	๑,๓๐๔

ภาคใต้	๔๙๙

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	๔๖๕

ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

ระยะทาง	(กิโลเมตร)

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๐

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

OFC ๑๒,๕๖๖ ๑๐,๒๓๖ ๒๒,๑๔๕ ๒๔,๙๙๑ ๑๖,๐๕๓ ๑๐,๒๖๑

COP ๗๕ ๘๔ ๖๑ ๓๖๑ ๑๗๐ ๒,๑๐๑

COAX ๗๔๕ ๒๘๕ ๙๘๔ ๑,๓๐๔ ๔๙๙ ๔๖๕

TOTAL ๑๓,๓๘๖ ๑๐,๖๐๕ ๒๓,๑๘๙ ๒๖,๖๕๖ ๑๖,๗๒๑ ๑๒,๘๒๖

๑๓,๓๘๖ ๑๐,๖๐๕

๒๓,๑๘๙
๒๖,๖๕๖

๑๖,๗๒๑
๑๒,๘๒๖

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

OFC COP COAX

๒๒,๕๗๕

๙๖,๒๕๑

๕๓๘ ๒,๘๕๒ ๗๖๔ ๔,๒๘๑ เส้นทาง ระยะทาง

ระยะทาง	(กิโลเมตร)

   ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

แผนภมูทิี ่๑๑: การขยายโครงข่าย จ�าแนกตามรายภาค ปี ๒๕๕๗



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗222 22๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● ส่งเสริมและอนุญาตให้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกิจการโทรคมนาคม	
จ�านวน	๑	กองทุน	คือ	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	จัสมิน	
(JASIF)	ซึ่งลงทุนในเส้นใยแก้วน�าแสง	ภายใต้เงื่อนไข	๒	ข้อ	ได้แก่
-	 ต ้องไม ่ผูกขาดโดยผู ้ประกอบการเพียงรายเดียว	 และเป ิดโอกาสให ้ 

ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันได้
-	 ต้องปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์เงือ่นไขที	่กสทช.	จะออกในอนาคตการจดัตัง้กองทนุฯ	

จะช่วยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกจิการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนั	ซึง่เป็นการลด 
การลงทุนซ�้าซ้อนในโครงสร้างพื้นฐาน	 และท�าให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่
สามารถพัฒนาเครือข่ายเพือ่ให้บรกิารโทรคมนาคม	โดยไม่ต้องมเีสาหรอือปุกรณ์
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตวัเอง

● การติดตามและก�ากบัดูแลการประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล	ย่านความถี	่
2.1	GHz	ในเร่ืองการติดตัง้โครงข่ายโทรคมนาคม	และการจดัให้มโีครงข่ายโทรคมนาคม
ครอบคลมุทกุจังหวดั	ซึง่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้ 
ในด้านการศึกษา	 สาธารณสุข	 การเกษตร	 การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและ 
ภัยธรรมชาติ	และบริการอื่นๆ	ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

จากการตดิตามและก�ากบัดแูลผูร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่า่น	2.1	GHz	จ�านวน	 
๓	ราย	ประกอบดว้ย	บรษิทั	แอดวานซ์	ไวรเ์ลส	เนท็เวอรค์	จ�ากดั	(AWN)	บรษัิท	เรยีล	ฟวิเจอร	์
จ�ากดั	(RF)	และ	บรษิทั	ดแีทค	ไตรเนต็	จ�ากดั	(DTN)	ใหเ้ปน็ไปตามเงือ่นไขท้ายใบอนญุาต	 
ซึง่ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตจดัใหม้โีครงขา่ยโทรคมนาคม	เพือ่ใหบ้รกิารโทรคมนาคม
ครอบคลุมทุกจังหวัด	 รวมทั้งให้ครอบคลุมประชากรจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๐	
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	ภายใน	๒	ปี	และร้อยละ	๘๐	ภายใน	๔	ปี	นับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต	พบว่า	ภายในระยะเวลา	๒	ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่	IMT	ย่าน	2.1	GHz	ผู้รับใบอนุญาตทั้ง	๓	รายได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมเพือ่ประกอบกจิการเคลือ่นท่ีสากลยา่นความถ่ี	2.1	GHz	รวมท้ังสิน้	๓๓,๗๔๒	
สถาน	ีประกอบด้วย	AWN	จ�านวน	๑๘,๒๑๕	สถาน	ีDTN	จ�านวน	๑๐,๐๖๓	สถาน	ีและ	
RFT	จ�านวน	๕,๔๖๔	สถานี	โดยทัง้	๓	รายไดต้ดิตัง้โครงขา่ยครอบคลมุทกุจงัหวดัแลว้

๔)	 ดำาเนินการกำากับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 

	 ได้ตรวจสอบข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	จ�านวน	๔	ฉบับ	และอยู่ระหว่าง 

	 กระบวนการน�าเสนอ	กทค.	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๕๕

ตารางที่ ๕๕:	ข้อเสนอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ป	ี๒๕๕๗

ลำาดับ บริษัท สถานะ

๑ บริษัท	บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเป็นวาระ 
เพื่อพิจารณาต่อ	กทค.

๒ บริษัท	โทเท่ิล	แอ็คเซ็ส	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน) อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเป็นวาระ 
เพื่อพิจารณาต่อ	กทค.

๓ บริษัท	ทริปเปิลท	ีบรอดแบนด	์จ�ากัด	(มหาชน) อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเป็นวาระ 
เพื่อพิจารณาต่อ	กทค.

๔ บริษัท	แอมเน็กซ	์จ�ากัด อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอเป็นวาระ 
เพื่อพิจารณาต่อ	กทค.

ที่มา: ส�านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

ส�าหรับข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	มีผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม	
จดัท�าข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเสนอต่อ	กทค.	พิจารณาให้ความเหน็ชอบ	ก่อนน�าไป 
เจรจาเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นขอเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	ตามประกาศ	กสทช.	 เรื่อง
การใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�านวน	๑๗	ฉบบั	ได้รบัความเห็นชอบแล้ว	
จ�านวน	๔	ฉบับ	และยังไม่ได้รับความเห็นชอบ	จ�านวน	๑๓	ฉบับ	โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ตรวจสอบ	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๕๖	-	ตารางที่	๕๗

ตารางที่ ๕๖:	ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับความเห็นชอบ	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ บริษัท วันที่ได้รับความเห็นชอบ

๑ บริษัท	โทเท่ิล	แอ็คแซ็ส	คอมมูนิเคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน) มต	ิกทค.	ครั้งที	่๑๙/๒๕๕๗	 
วันที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๒ บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด	 มต	ิกทค.	ครั้งที	่๑๙/๒๕๕๗	 
วันที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มต	ิกทค.	ครั้งที	่๒๓/๒๕๕๗	 
วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๗

๔ บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน) มต	ิกทค.	ครั้งที	่๒๙/๒๕๕	 
วันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗

ที่มา: ส�านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗224 225

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๕๗:	ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ บริษัท

๑ บริษัท	จัสเทล	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด

๒ บริษัท	โอทาโร่	จ�ากัด

๓ บริษัท	โอทาโร่	เวิลด	์คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

๔ บริษัท	ทริปเปิลที	บรอดแบนด์	จ�ากัด	(มหาชน)

๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖ บริษัท	อิลีทเทค	เทเลคอม	จ�ากัด

๗ บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ากัด	(มหาชน)

๘ บริษัท	ซิมโฟนี	่คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

๙ บริษัท	ยูไนเต็ด	อินฟอร์เมชั่น	ไฮเวย์	จ�ากัด

๑๐ บริษัท	ชินาทรัพย	์จ�ากัด

๑๑ บริษัท	บีบี	คอนเน็ค	จ�ากัด

๑๒ บริษัท	ซิสเต็ม	อินทีเกรชั่น	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด

๑๓ บริษัท	ทรู	อินเทอร์เนชั่นแนล	เกตเวย	์จ�ากัด

ที่มา: ส�านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

เมื่อข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมได้รับความเห็นชอบจาก	 กทค.	 แล้ว	 ผู้รับ 
ใบอนุญาตที่เป็นเจ้าของโครงข่ายจะมีหน้าที่เผยแพร่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการทั่วไป	และหากมี 
ผู้ร้องขอเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	 ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นเจ้าของโครงข่ายและผู้ร้องขอ	 
มีหน้าที่เข้าร่วมเจรจาเพื่อจัดท�าสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายสามารถ
ตกลงจัดท�าสัญญาการใช้โครงข่ายได้แล้วเสร็จ	 สัญญาดังกล่าวจะต้องถูกส่งมาให้	 กทค.	 
ด�าเนินการให้ความเห็นชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ	 กสทช.	 เรื่อง	 การใช้และเช่ือมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ต่อไป

ทัง้นี	้ในปี	๒๕๕๗	มกีารตรวจสอบสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	จ�านวน	๔	ฉบบั	และ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว	จ�านวน	๔	ฉบับ	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๕๘

ตารางที่ ๕๘:	สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๗

ลำาดับ บริษัท วันที่ได้รับความเห็นชอบ

๑ บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) มต	ิกทค.	ครั้งที	่๖/๒๕๕๗	
วันที	่๔	มีนาคม	๒๕๕๗

บริษัท	ซิมโฟนี่	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

๒ บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) มต	ิกทค.	ครั้งที	่๑๓/๒๕๕๗
วันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗

บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	๑)

๓ บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) มต	ิกทค.	ครั้งที	่๑๓/๒๕๕๗
๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗

บริษัท	ยูไนเต็ด	อินฟอร์เมชั่น	ไฮเวย์	จ�ากัด

๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 มต	ิกทค.	ครั้งที	่๒๙/๒๕๕๗
๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗

บริษัท	ทีโอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)

ผู้ให้ใช้โครงข่ายฯ

ผู้ขอใช้โครงข่ายฯ

ที่มา: ส�านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

นอกจากนี้	 ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสัญญา 
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการท่ัวไปเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตด้วยกันทุกรายด้วย

ยุทธศาสตร์ที่	๔:	 การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

ในปี	๒๕๕๗	กทค.	ได้ด�าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	๔	ด้านการบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ด้วยการจัดให้ 
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ	 ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม	 เพื่อสังคม	 การศึกษา	
การสาธารณสขุ	และความมัน่คงของรฐั	และการสนบัสนนุให้มกีารเพิม่ศกัยภาพของอตุสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ดังนี้



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗226 227

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.	 การดำาเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ	
	 บริการเพื่อสังคม	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ซึ่งมีเป้าหมายดังรายละเอียดปรากฏ 

	 ในตารางที	่๕๙

ตารางที่ ๕๙:	เป้าหมายของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
	 และบริการเพื่อสังคม	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)

เป้าหมายแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

๑ ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๕	ของทั้งประเทศ	สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล

๒ ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่น้อยกว่า	2	Mbps

๓ จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะจ�านวน	๑	-	๒	เลขหมายต่อหมู่บ้านในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพ 
เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ

๔ จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชน	อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา	และอินเทอร์เน็ตใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	เป็นต้น	โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า	 
2	Mbps	ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ

๕ จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
แต่ยังขาดแคลนบริการ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	ครัวเรือน

๖ ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มทักษะความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	 
๕	แสนคน

๗ ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางด�าเนินการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาด�าเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน	๑	ปี

สรุปผลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในแผนการจัดให้
มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	
มีดังนี้

● โครงการขยายโครงข่ายการให้บรกิารโทรศพัท์และอนิเทอร์เนต็อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศ 
ตามเป้าหมายข้อ	๑	-	๕	ในปี	๒๕๕๗	ได้ด�าเนินโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการ 
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ	 ด้วยวิธีการประกวดราคา	 ใน	 
๒	 จังหวัดน�าร่อง	 คือ	 จังหวัดพิษณุโลก	 และจังหวัดหนองคาย	 ในวงเงินรวม	 
๔๔๑	ล้านบาท	เพื่อหาผู้ด�าเนินการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านที่ไม่มีบริการ
โทรคมนาคมเข้าถึง	 โดยจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต	 และจัดให้มีอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในจงัหวดัพษิณโุลก	
และจังหวัดหนองคาย	 ซ่ึงจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น	ทั้งนี้	จากการเปิดซองประกวดราคา
โครงการขยายโครงข่ายฯ	 ของส�านักงาน	 กสทช.	 เมื่อวันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 
พบว่า	 บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด	 ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามประกาศการประกวดราคาโครงการขยายโครงข่ายฯ	นอกจากนี้	กทค.	 
ยังจัดเก็บข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายในอีก	๗๓	จังหวัด	ทั่วประเทศ	
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ	 (GIS)	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้
วเิคราะห์หาพืน้ทีเ่ป้าหมายและประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม	 
ซึ่งจะท�าให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
และได้มกีารจดัประชุมช้ีแจงและท�าความเข้าใจกบั	อบต.	และหน่วยงานเป้าหมายในการ	
จดัตัง้ศนูย์อนิเทอร์เนต็ชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองคาย	เมือ่วนัที	่๑๒	ธนัวาคม	๒๕๕๗	
ณ	โรงแรมพันล้าน	จังหวัดหนองคาย

● จัดสัมมนาและอบรมเรื่อง	 การจัดท�ารายงานการน�าส่งค่าธรรมเนียมส�าหรับการ 
จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานและบริการสังคม	 (ค่า	 USO)	 เมื่อวันที่	 
๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพมหานคร

● โครงการจัดตั้งและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร	 (เป้าหมายข้อ	 ๖)	 
เพื่อถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ตชุมชน	 (USO	 NET)	 และผู้สนใจทั่วไป	 ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น	 และเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์	 USO	 NET	 ให้เป็นที่รู้จัก 
ยิ่งขึ้น	 โดย	กสทช.	พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร	ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์	USO	NET	และ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับอาสาสมัคร	รุ่นที่	๑	เมื่อวันที	่ 
๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๗

● โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดให้มีบริการเลขหมายฉุกเฉินเข้าเป็น
บริการ	 USO	 (เป้าหมายข้อ	 ๗)	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีบริการ 
เลขหมายโทรคมนาคมเพยีงเลขหมายเดยีวทัว่ราชอาณาจกัร	(ประเทศไทย)	และการใช้ 
คลื่นความถี่เฉพาะส�าหรับภาวะเหตุฉุกเฉิน	 และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ 
ด�าเนนิงานทางเทคนคิ	วธิกีารและเทคโนโลยโีทรคมนาคมการสือ่สาร	ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

๑,๒ พธิมีอบประกาศนยีบตัร 
  ให้กับอาสาสมัคร รุ่นที่  
  ๑ ภายใต้ โครงการ 
  จัดตั้งและเสริมสร้าง 
  ศั กยภาพเครือข่ าย 
  อาสาสมัคร

๑ ๒



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗228 229

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒.	 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	
	 โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมโทรคมนาคม	 เพื่อเพิ่มโอกาส	 ลดช่องว่าง		
	 และสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคม	
	 พื้นฐานโดยทั่วถึง	 และบริการเพื่อสังคมและการศึกษา	 โดยด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ	 

	 ดังนี้

● โครงการจดัให้มบีรกิารข้อมลูข่าวสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม	ระบบเดซี	่เพือ่สร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ของผู้พิการทางสายตาและ
ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของบริการห้องสมุดเสียง	ผ่านช่องทางเลขโทรศัพท์
อัตโนมัติ	 หมายเลข	 ๑๔๑๔	 และผ่านเว็บไซต์	 www.tab2read.com	 ส�านักงาน	
กสทช.	และมลูนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทย	จงึร่วมกันด�าเนนิโครงการจดัให้มบีรกิาร
ข้อมูลข่าวสารฯ	 ขึ้น	 โดยในปี	 ๒๕๕๗	 ได้ขยายคู่สายโทรศัพท์อัตโนมัติเพิ่มเติมจาก	 
๒๐๐	คู่สาย	 รวมเป็น	๓๐๐	คู่สาย	 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการที่เพิ่มขึ้น	 และ
ได้พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมการท�างานด้านการให้บริการและบริหารจัดการเว็บไซต	์
Tab2Read	 โดยเพิ่มฟังก์ชันส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบใหม่ให้กะทัดรัดและดูทันสมัย	 
รวมทั้งได้ผลิต	Audio	Description	และสื่อหนังสือเสียงขึ้นระบบอย่างต่อเนื่อง

● โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร	 แห่งประเทศไทย	 (TTRS)	 ในปี	 ๒๕๕๗	
ได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ท่ีบกพร่องทางการได้ยินและผู้ท่ีบกพร่องทางการพูด	
สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ	
TTRS	 ซึ่งมีการติดตั้งในห้างสรรพสินค้า	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�านวน	 ๒๗	 สาขา 
ทัว่ประเทศ	และพฒันาระบบรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิทางการแพทย์ผ่านหมายเลขโทรศพัท์	
๑๖๖๙	ตลอดจนจดัอบรมโปรแกรม	ITEMS	ของระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ	เพือ่เชือ่มโยง 
กับระบบท�างานของ	 TTRS	 และวันท่ี	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ส�านักงาน	 กสทช. 
และมูลนิธิเพื่อคนพิการ	 ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า	 บ๊ิกซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จัดพิธ ี
ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการติดตั้งเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารส�าหรับ 
คนพกิารทางการได้ยนิ	ในสาขาของห้างสรรพสนิค้า	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	น�าร่อง	๒๗	
สาขาทั่วประเทศ	เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทางการได้ยินเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
เพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ	หรือตู้	 TTRS	 
ณ	ห้องประชุมสโรชา	โรงแรมอโนมา	กรุงเทพฯ

๑ พิ ธี ล ง น า ม ใ น บั น ทึ ก 
 ข้อตกลงความร่วมมือ 
 ระหวา่งส�านกังาน กสทช.  
 กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  
 ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์เมือ่วนัที ่ 
 ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒ พิธีมอบรางวัลและใบ 
 ประกาศนียบัตรส�าหรับ 
 ค รู แ ละนั ก เรี ยนที่ ไ ด้  
 คะแนนสอบสูงสุด ภายใต ้ 
 โคร งการสร้ า งสรร ค์  
 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มี  
 วินัยใช้ไอซีที ระยะที่ ๒

๑

๒

● โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที	 ระยะที่	 ๒	 (NETGEN²)	 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับกลุ่มครูและนักเรียนในประเทศไทย	 ให้มีพื้นฐาน 
ความรูด้้านไอซทีใีห้เทยีบเท่านานาอารยประเทศ	โดยมเียาวชนและครูเข้าร่วมโครงการ	
ประมาณ	๘๐๐	คน	ซึง่โครงการได้รบัความส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีและได้มพีธิปิีดโครงการฯ	 
โดย	 กสทช.	 พลเอก	 สุกิจ	 ขมะสุนทร	 เป็นประธานฯ	 และได้มีพิธีมอบรางวัลและ 
ใบประกาศนียบัตรส�าหรับครูและนักเรียนท่ีได้คะแนนสอบสูงสุด	 หลักสูตร	 Adobe	
Certified	Associated	(ACA)	Certificate,	Microsoft	Office	Specialist	(MOS)	
Certificate	และ	The	 Internet	and	Computing	Core	(IC³)	Certificate	มีครู 
เข้ารับรางวัล	 ๖๓	 รางวัล	 และนักเรียน	 ๘๙	 โดยนายฐากร	 ตัณฑสิทธิ	 เลขาธิการ	
กสทช.	 และนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 เป็นผู้มอบรางวัล	 เมื่อวันที	่
๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	อาคารหอประชุม	ส�านักงาน	กสทช.

ยุทธศาสตร์ที่	๕:	การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๕	 ให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐาน 
ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	 ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ	 
การรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทต่างๆ	 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวามเข้าใจในสทิธแิละเสรภีาพของผูบ้รโิภคในการใช้บรกิารโทรคมนาคม	
และสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนจากการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการ
สร้างมาตรการเพ่ือเพ่ิมบทบาทผู้ประกอบกิจการในการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม	โดยในปี	๒๕๕๗	ได้ด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่	๕	ดังนี้

๑)	 ปรบัปรงุและบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองสทิธิความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภค	
	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดยได้จัดท�า	 (ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	มาตรการคุ้มครองสิทธ ิ

	 ของผู้ใช้บรกิารโทรคมนาคม	เกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล	สิทธใินความเป็นส่วนตวั	และเสรภีาพ 

	 ในการส่ือสารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคมมาพัฒนา	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการน�าเสนอร่างประกาศฯ 

	 ต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม 

	 เพื่อพิจารณาก่อนน�าเสนอ	กทค.	และ	กสทช.	ต่อไป



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๓0 2๓1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒)	 ปรับปรุงมาตรฐานสัญญา	 มาตรฐานการให้บริการ	 รวมทั้งหลักเกณฑ์	 วิธีการ		
	 และกลไกตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ	 เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ 

	 โทรคมนาคมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดี	 และได้ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม 

	 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน	โดย

● ปรับปรุงประกาศ	 กทช.	 เรื่อง	 มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยพัฒนา	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานของ
คุณภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง	พ.ศ.	....	ซึง่ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องด�าเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการ	 และเผยแพร่
ผลด�าเนินการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตให้ผู้ใช้
บริการทราบเป็นรายไตรมาส	 เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการโทรคมนาคม 
ที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดี	และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงข่าย 
โทรคมนาคมของประเทศ	 โดยได้จัดประชุมรับฟังความเห็นร่างประกาศดังกล่าว	 
เมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๗

● ได้ออกประกาศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	อาทิ
-	 ประกาศ	 กสทช.	 ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์	เรื่อง	เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น	(Short	Range	Devices)	ย่าน
ความถี่วิทยุ	57	-	66	GHz	ในลักษณะ	Wireless	Local	Area	Network	(WLAN)	
หรือ	Wireless	Personal	Area	Network	(WPAN)	พ.ศ.	๒๕๕๗

-	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ส�าหรบัเครือ่งวทิยคุมนาคมสถานฐีาน	และสถานทีวนสญัญาณกจิการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล	 International	Mobile	 Telecommunications	 (IMT)	 ซึ่งใช้
เทคโนโลยี	Evolved	Universal	Terrestrial	Radio	Access	(E-UTRA)

-	 ประกาศ	 กสทช.	 เร่ือง	 มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ส�าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย	 กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล	 Inter-
national	Mobile	 Telecommunications	 (IMT)	 ซ่ึงใช้เทคโนโลยี	 Evolved	
Universal	Terrestrial	Radio	Access	(E-UTRA)

-	 ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ส�าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์	(Vehicle	Radar)

๓)	 พฒันาและปรบัปรงุระบบจดัการเรือ่งร้องเรยีนและระงบัข้อพพิาทโดยการไกล่เกลีย่

● ภายหลงัจากได้เปิดศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในกจิการโทรคมนาคม	เพือ่ส่งเสรมิให้การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกเหนือจากช่องทางระงับ
ข้อพิพาทตามปกติ	ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลว่าเป็นวิธีการ
ทีด่แีละมปีระสทิธภิาพอย่างยิง่	โดยจะมผีูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเป็นกลางท�าหน้าทีเ่ป็น
ผูไ้กล่เกลีย่	เพือ่ให้คูก่รณสีามารถตกลงกนัได้	ทัง้นีผู้ไ้กล่เกลีย่จะไม่ได้เป็นผูต้ดัสนิชีถ้กู
ชี้ผิด	 จึงท�าให้ข้อพิพาทสามารถตกลงกันได้ด้วยความพึงพอใจของท้ังสองฝ่าย	 และ 
เป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางเลือกจากการใช้บริการโทรคมนาคม	 
เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	กทค.	ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เพื่อให ้
ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม	นกัวชิาการ	ผูบ้รโิภค	สือ่มวลชน	ผูบ้รหิาร

และพนกังานส�านกังาน	กสทช.	เกดิความรู้	ความเข้าใจในแนวคดิ	วธิกีาร	และขัน้ตอน 
การไกล่เกล่ียตามระเบียบ	 กสทช.	 ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู ้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนา	 เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุง
การด�าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 โดยตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 ถึงส้ินเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๗	 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ	 ได้ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	จ�านวนรวม	๒๔	 เรื่อง	 (ปี	๒๕๕๖	
จ�านวน	๔	เรื่อง	และปี	๒๕๕๗	จ�านวน	๒๐	เรื่อง)	ซึ่งไกล่เกลี่ยส�าเร็จแล้ว	๒๒	เรื่อง	
รายละเอยีดกล่าวไว้แล้วในรายงานส่วนที	่๔	“ผลการปฏบัิตงิานทีส่�าคัญของส�านกังาน	
กสทช.”

● ปรบัปรงุประกาศ	กทช.	เรือ่งกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนและพจิารณาเรือ่งร้องเรยีน
ของผูใ้ช้บรกิาร	พ.ศ.	๒๕๔๙	เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของอ�านาจหน้าทีค่ณะอนกุรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม	 และส�านักงาน	 กสทช.	 อันจะน�าไปสู ่
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ	 กสทช.	 โดย	 กทค.	 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔)	 จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลสิทธิพื้นฐานที่ผู ้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมควรรู้		
	 ในรูปของสิ่งพิมพ์	ผ่านเว็บไซต์ของสำานักงาน	กสทช.	ดังนี้

นอกจากนี้	ยังได้ด�าเนินการท�าค�าประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที	่และขอความ
ร่วมมอืผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีจ่ดัท�าเป็นเอกสารตดิประกาศไว้	ณ	ศนูย์บรกิารทกุแห่งของ 
ผู้ให้บริการ	 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในสิทธิของตน	 เกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบเติมเงิน	 การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน	 การเลือกใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นที	่การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดมิ	การยกเลกิบริการ	SMS	กวนใจ	การปิดบรกิารอินเทอร์เน็ต
ข้ามแดนระหว่างประเทศ	 (Roaming)	 และการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวไว้แล้วในรายงานส่วนที	่๒	“ภารกิจและโครงการที่ส�าคัญในรอบปี”



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๓2 2๓๓

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๕)	 จัดทำาหลักเกณฑ์ในการคุ ้มครองผู ้บริโภคตามมาตรา	 ๓๑	 วรรคสองแห่ง	
	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ	
	 กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยด�าเนินการ	 
	 ปรับปรุง	 (ร่าง)	 ประกาศ	 กสทช.	 เรื่องการกระท�าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
	 ในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า 
	 ก�าไรเกินควร	หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ	พ.ศ.	....	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม 
	 ไม่ให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมด�าเนินการด้วยวิธีการใดๆ	ที่เป็นการเอาเปรียบ 
	 ผู้บริโภค	เพื่อให้	กทค.	พิจารณาเห็นชอบ

๖)	 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย	
	 ผู้บริโภคในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของตนเองในการใช้บริการโทรคมนาคม		
	 เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนเองในการใช้บริการโทรคมนาคม	 และ 
	 สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน	โดยจดักิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้รือ่งบทบาทและ 
	 อ�านาจหน้าทีข่อง	กทค.	และส�านกังาน	กสทช.	ในภารกจิด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการ 
	 โทรคมนาคม	และช่องทางในการร้องเรยีนปัญหาจากการใช้บรกิารโทรคมนาคมนอกสถานที่ 
	 ให้แก่ประชาชน	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

๑

๓

๒

๔

● จัดงาน	 กทค.	 สัญจร	 พบประชาชน	 ปีที่	 ๒/๒๕๕๗	 โดย	 กทค.	 ได้ลงพื้นที่พบปะ
เยี่ยมเยียนประชาชน	เพื่ออธิบายภารกิจของ	กสทช.	โดย	กทค.	และอธิบายบทบาท	
หน้าที	่ของ	กทค.	ในการก�ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคมของประเทศให้ประชาชนทราบ	
รวมทัง้รบัฟังปัญหา	และข้อเสนอแนะต่างๆ	จากประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ	ใน	๕	ภมูภิาค	 
ได้แก่	ภาคตะวนัตก	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ภาคใต้	จงัหวัดชมุพร	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
จังหวัดขอนแก่น	ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงราย	ภาคกลาง	จังหวัดสมุทรสงคราม	และ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าว	 ไปพิจารณาปรับปรุงการท�างานของ
ส�านักงาน	 กสทช.	 ในฐานะหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม	ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น

● จดักจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งสทิธผิูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ	๓	กจิกรรม	
ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบัน 
การศึกษา	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 สิทธิควรรู้ส�าหรับผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม	และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
และรับฟังปัญหาของผู้บริโภคในชุมชน	โดยมผู้ีเข้าร่วมประกอบด้วย	นกัเรียน	นักศกึษา	
คณาจารย์	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผู้น�าชมุชนต่างๆ	
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	 สื่อมวลชน	 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่	๖๐

ตารางที่ ๖๐:	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ครั้งที่ ภูมิภาค กำาหนดเวลา สถานที่

๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที	่๖	-	๘	สิงหาคม	๒๕๕๗ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒ ภาคกลาง วันที	่๒	-	๔	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดนครสวรรค์

๓ ภาคตะวันออก วันที	่๑๖	-	๑๙	กันยายน	๒๕๕๗ จังหวัดชลบุรี

๔ ภาคใต้ วันที	่๘	และวันที่	๑๐	-	๑๑	พฤศจิกายน	
๒๕๕๗

จังหวัดภูเก็ตและ
กระบี่

๕ ภาคเหนือ วันที	่๑๘	-	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: ส�านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม

● จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชนในการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคด้านกจิการโทรคมนาคม	ภายใต้สโลแกน	 “โทรคมนาคมไทยก้าวไปด้วยกัน”	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิของผู้บริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคม	และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
กลุ่มอื่นๆ	ทราบต่อไป	ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่	๖๑

๑,๒,๓,๔ การด�าเนนิโครงการ 
กทค. สัญจร พบประชาชน 
ปีที่ ๒/๒๕๕๗ ใน ๕ ภูมิภาค



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๓4 2๓5

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๖๑:	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	การส่งเสริมกลไกเครือข่ายเยาวชน
	 ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

ครั้งที่ ภูมิภาค กำาหนดเวลา สถานที่

๑ ภาคใต้ วันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๗ โรงแรมทวินโลตัส	
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๗ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร	์จังหวัดขอนแก่น

๓ ภาคเหนือ วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๗ โรงแรมอมรินทร์ลากูน	
จังหวัดพิษณุโลก

๔ ภาคกลาง วันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗ โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	
กรุงเทพมหานคร	

ที่มา: ส�านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

● จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	ในกิจการโทรคมนาคม”	เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน	
ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างส�านักงาน	 กสทช.	 กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป	 ในการ
ถ่ายทอดข้อมลูสทิธผิูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม	โดยมผู้ีเข้าร่วมประชมุประกอบด้วย	 
เครือข่ายภาคประชาชน	ผู้น�าชุมชน	จากจงัหวดัขอนแก่น	และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

● นอกจากนี้	 ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง	 การใช้บริการโรมมิ่งและการใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายแดน	 ที่จังหวัดนครพนม	 และเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของส�านักงาน	 กสทช.	ณ	 บริเวณประตูทางเข้า	 -	 ออก	 หมายเลข	 ๖	 ส่วน 
ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ	ชัน้	๔	ท่าอากาศยานสวุรรณภูม	ิเพือ่ประชาสมัพนัธ์
ให้เข้าใจในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี	 รวมทั้งวิธีการปิดบริการข้อมูล 
ผ่านอินเทอร์เน็ต	 อันจะช่วยป้องกันประชาชนไม่ให้ประสบกับปัญหาการถูกคิด 
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว	 รายละเอียด 
กล่าวไว้ในรายงานส่วนที่	๒	“ภารกิจและโครงการส�าคัญในรอบปี”

๑, ๒ พิธีเปิดงาน “ใช้มือถือ 
  ริ ม โ ข ง  ร ะ วั ง ! ! ! 
  ถู ก คิ ด ค่ า โ ท ร ข้ า ม 
  ประเทศ”

๑ ๒

๗)	 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยโีทรคมนาคมเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและการมส่ีวนร่วม	
	 ของประชาชน	 โดยการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม	 
	 พฒันาคณุภาพชวีติและการมส่ีวนร่วมของประชาชน	โดยการสร้างกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ 
	 เทคโนโลยีโทรคมนาคม	 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
	 ข่าวสาร	 การศึกษาของประชาชน	 การประกอบอาชีพการสาธารณสุข	 และการให้บริการ 
	 เพ่ือประโยชน์สาธารณะอืน่ๆ	เพือ่ความปลอดภยัและทรัพย์สิน	โดยได้ด�าเนนิโครงการ	ดงันี้

● โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยโีทรคมนาคมในการพฒันาการ
ศึกษา	NBTC	 Education	 Executive	 Roadshow	 2014	 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน
และครูในสังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน	๔	 ภูมิภาค	 ที่ภาคกลาง	 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร	ภาคตะวันตก	 จังหวัดเพชรบุรี	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จังหวัด
นครราชสีมา	และภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่

● โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนน�าในการใช้ไอซีทีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค	์ 
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที	่๖:	 การเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนและส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	 ๖	 ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมและ 
มีศักยภาพส�าหรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยการ
ประสานความร่วมมือด้านกิจการโทรคมนาคม	และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน	 
กฎระเบยีบภาคอตุสาหกรรม	นกัวิจยัและการพฒันาหน่วยงานและประชาชน	ตลอดจนส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการโทรคมนาคม	 ภายใต้กรอบต่างๆ	 ท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาค	ีโดยมีรายละเอียดของการด�าเนินงานในปี	๒๕๕๗	ดังนี้

๑)	 ได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำามาตรการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกิจการ	
	 โทรคมนาคมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น

เมือ่วนัที	่๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๗		โดยคณะท�างานฯ	มอี�านาจหน้าทีใ่นการศกึษา	วเิคราะห์ 
ความพร้อมของประเทศไทย	 ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน	 ทั้งในเชิง 
โครงสร้างพื้นฐาน	 ความครอบคลุมโครงข่ายและบริการ	 (ราคาและคุณภาพ)	 รวมถึงประเมิน 
ความพร้อมด้านการใช้งาน	 (ICT)	 การก�ากับดูแล	 และศักยภาพของผู้ประกอบการ	 ศึกษาและ 
วเิคราะห์จดุแขง็	จดุอ่อน	โอกาส	และอปุสรรคในกจิการโทรคมนาคมของประเทศไทย	เพือ่น�าไปสู่ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการก�ากับดูแล	 ตลอดจนการก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
รองรบั	และเตรยีมความพร้อมด้านกจิการโทรคมนาคมในการเปิดเสรตีามกรอบอาเซยีน	เพือ่จดัท�า 
แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกิจการโทรคมนาคมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 
ปี	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙	ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�า	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม 
ด้านกิจการโทรคมนาคมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ปี	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๕๙	 เพื่อด�าเนินงาน 
ตามกรอบแนวทางการด�าเนนิงานในยทุธศาสตร์ที	่๖	ของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม	ฉบบัที	่๑	 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 ให้การเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๓6 2๓7

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒)	 ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการโทรคมนาคม	 ภายใต้
กรอบต่างๆ	 ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 โดยอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของส�านักงาน	กสทช.	ได้เสนอแนะแก่ประธาน	กสทช.	ในการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัหน่วยงานก�ากบัดแูลในอาเซยีน	อาท	ิกระทรวงไปรษณย์ีและโทรคมนาคม	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว	 และหน่วยงานก�ากับดูแลด้านโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา	อนัจะน�าไปสูก่ารจัดท�ากรอบความร่วมมอืร่วมกันในอนาคต	นอกจากนี	้ในเวที	การประชุม
สภาหน่วยงานก�ากบัดูแลกจิการโทรคมนาคมแห่งอาเซยีน	ระหว่างวนัที	่๑๒	-	๑๔	สงิหาคม	๒๕๕๗	 
ณ	 เมืองจ�าปาสัก	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ดร.สุทธิพล	 ทวีชัยการ	 ได้เสนอต่อ 
ที่ประชุมฯ	 ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการท�าข้อตกลงแบบพหุภาคี	 กรณีเก็บค่าโรมมิ่ง 
อตัราเดยีว	ส�าหรบัการใช้โทรศพัท์ระหว่างประเทศอาเซยีน	ซึง่จะท�าให้ผูบ้รโิภคในประเทศทีท่�า
ข้อตกลงฯ	เสียค่าโรมมิ่งในราคาที่ถูกลง	โดยที่ประชุมฯ	เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว

๒

๑

๓

๓)	 พัฒนา	 ปรับปรุง	 และออกกฎระเบียบเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้อง	
	 กับพันธกรณีระหว่างประเทศ	 ส�านักงาน	 กสทช.	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ 
	 ร่วมมอืทางวชิาการกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เพือ่ร่วมพจิารณาก�าหนด 
	 หลักเกณฑ์กฎระเบียบในการก�ากับดูแลด้านกิจการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
	 แนวทางในการพัฒนาไปสู่	Thailand	Smart	Grid	สู	่Smart	ASEAN	Power	Grid

๔)	 ผลักดันให้มีข้อตกลงการยอมรับซึ่งกันและกันทางด้านมาตรฐาน	 และการ	
	 ตรวจสอบและรับรองทางด้านโทรคมนาคมภายใต้กรอบต่างๆ	 โดยสร้างความ	
	 เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม	 หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน		
	 ผู้ประกอบกิจการ	หน่วยงานกำากับดูแล	และผู้ใช้บริการ

๕)	 ได้ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการสร้างความพร้อมด้านการแข่งขัน	
	 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	 และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
	 ของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	อาทิ

● จัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ๒๐๑๕	 ในหัวข้อ	
“Telecom	Regulations	 in	ASEAN:	Best	 Practices	 and	Success	 Stories”	
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภารกิจโทรคมนาคม	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเกิดแรงบันดาลใจและทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด	การด�าเนิน
การที่ประสบความส�าเร็จในอาเซียน	 และแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ด้านโทรคมนาคม	 และกฎหมายภายในประเทศของประเทศไทย	 ในการด�าเนินการ
และการก�ากับดูแล	เมื่อวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	ส�านักงาน	กสทช.

● จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	“Knowledge	Sharing	on	Telecoms	Price	
Regulation	among	ASEAN	Community”	โดยมผีูเ้ข้าร่วมการประชมุประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานก�ากับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน	 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ผู้บริหารและพนักงานส�านักงาน	 กสทช.	 เมื่อวันที่	 
๒๐	-	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพมหานคร

๑, ๒, ๓ การประชุมเชิง 
ปฏบิตักิารในหวัขอ้ “Know- 
ledge  Sharing  on  Telecoms  
Price Regulation among  
ASEAN Community” เมื่อ
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 



ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของ 
สํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๔



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๔0 2๔1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ค่านิยมหลัก

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำานักงาน กสทช. มีวัฒนธรรมองค์กร 
ที่เอื้อต่อการดำาเนินงานของสำานักงาน โดยกำาหนดค่านิยมหลักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือ 

ในการปฏิบัติงานของสำานักงาน กสทช. เพื่อการร่วมกันทำางานอย่างสร้างสรรค์สอดคล้อง
ประสานงานจนสัมฤทธิผล โดยมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นทีม   

มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของสำานักงาน กสทช.”   
ซึ่งสำานักงาน กสทช. กำาหนดค่านิยมไว้ ดังนี้

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ก้าวไกลสู่สากล N Navigating to International

สร้างสรรค์นวัตกรรม B Building Innovation

ทำางานเป็นทีม และโปร่งใส T Teamwork & Transparency

เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ C Consistent Professionalism

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (To 
Strengthen Administration in Line with Good Corporate 
Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครอง
ผู้บริโภคส่งเสริมความเท่าเทียมเป็นธรรมในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการส่ือสาร และโอกาสทางดจิติอล (To Manage Spectrum 
Allocation Efficiently, Consumer Protection, Create 
Equality in Communication Infrastructure Access and 
Digital Opportunity)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรด้าน
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศสู่ชุมชนดิจิตอล (To 
Develop Competition, Fairness and Efficiency in 
Communication Resource Management toward 
Thailand’s Digital Community)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนบัสนนุและสง่เสรมินวตักรรมและสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม 
(To Support and Promote Innovation and Networking)

การบริหารงานสำานักงาน กสทช. ประจำาปี 2๕๕๗

ในป ี๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช. ไดด้ำาเนนิการตามอำานาจหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่สำาคัญ อาทิ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์  
สำานักงาน กสทช. การจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน กสทช. การพัฒนา 
องค์กร การตรวจสอบการใช้คลื่นความถ่ี การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้ 
คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ 
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบริหารงานจัดการอื่นๆ ดังต่อไปนี้  

 ๑. การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ สำานักงาน กสทช. 
 สำานกังาน กสทช. มหีนา้ทีท่ีส่ำาคญัในการการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของ กสทช. ตาม 

กฎหมายในฐานะการนำานโยบาย กสทช. ไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) รูปแบบ 
และเครื่องมือทางนโยบายของ กสทช. ท่ีเป็นทางการและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ได้แก่ แผนแม่บทต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน กสทช. ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเรือ่ง แผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี ่(พ.ศ. 
๒๕๕๕) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อใช้ในการบริหาร
งานตามอำานาจหน้าที่ของ กสทช. โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว และงานต่างๆ ของ 
กสทช. ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม สำานักงาน กสทช. จึงได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน 
กสทช. ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำาเนินงานในระยะ ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)  
โดยพิจารณาบทบาทอำานาจหน้าท่ีของสำานักงาน กสทช. ในการสนับสนุนการดำาเนินงานของ 
กสทช. ตามกฎหมาย ประกอบกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
กจิการวทิยคุมนาคม และกจิการโทรคมนาคม ที ่กสทช. ไดม้อบไวใ้นการประชมุรว่มกบัผูบ้รหิาร
และพนักงานสำานักงาน กสทช. เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำานักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กสทช. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และการติดตามประเมินผล ดังนี้

วิสัยทัศน์

“สำานักงาน กสทช. เป็นองค์กรชั้นนำาในระดับอาเซียนในการกำากับดูแลและพัฒนา
กิจการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

“สำานักงาน กสทช. ทำาหน้าที่สนับสนุน กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและ
การกำากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และ
กิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน”



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๔2 2๔3

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

เป้าประสงค์
 ๑. สำานกังาน กสทช. เปน็องคก์รสมรรถนะสงู (High Performance Organization)  

 หรือ HPO และมีธรรมาภิบาล (Good Corporate Government) ที่มีความ 
 สำาเร็จในการดำาเนินงาน

 ๒. ผู้รับบริการของสำานักงาน กสทช. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำานักงาน กสทช.
 ๓. กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับสากล
 ๔. ปัจจัยการบริหารมีความพร้อมใช้งาน
 ๕. กิจการส่ือสารเกิดประโยชน์เชิงสังคมสูงสุดและเท่าเทียมต่อประชาชนและสาธารณ- 

 ประโยชน์
 ๖. ผู้รับบริการพึงพอใจที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานจากสำานักงาน กสทช.
 ๗. ผลประโยชน์ของประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิตอล
 ๘. ผู้ใช้บริการของกิจการสื่อสารเพิ่มขึ้น
 ๙. สังคมและเครือข่ายมีความเชื่อมั่นต่อการดำาเนินงานของ กสทช.
 ๑๐. ประชาชนผู้รับบริการมีความร่วมมือในกิจการของ กสทช.

 ๒. การติดตามและประเมินผล
 สำานักงาน กสทช. จะดำาเนินการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำานักงาน 

กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙  ในภาพรวมเป็นรายปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 
และวิเคราะห์ความสำาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และจัดทำา
รายงานติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำานักงาน กสทช. ประจำาปี 
เสนอ กสทช. และสำานักงาน กสทช. เป็นข้อมูลสำาหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน และการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ รวมท้ังเพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
สำานักงาน กสทช. ในช่วงต่อไป

๓. การจัดทำางบประมาณรายจ่ายของสำานักงาน กสทช. 
 ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๒๐) กำาหนด 

ให้กระบวนการในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำานักงาน กสทช. เป็นอำานาจของ กสทช. 
ทีจ่ะพจิารณาอนมุตั ิแตเ่พือ่ความรอบคอบ มคีวามโปรง่ใส และการใชจ้า่ยเงนิมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
กสทช. จึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสำานักงาน กสทช. โดยมีผู้อำานวยการ 
สำานักงบประมาณ และผูท้รงคุณวฒิุท่ีมคีวามรูค้วามเช่ียวชาญจากสำานกังบประมาณอกีหลายท่าน  
เพื่อทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน กสทช. ให้เป็นไป 
โดยเหมาะสมและจำาเป็นก่อนนำาเสนอ กสทช. พิจารณาอนุมัติในปี ๒๕๕๗ กสทช. ได้เห็นชอบ

๑ ๒

แนวทางการจัดทำางบประมาณรายจ่าย ประจำาปี ๒๕๕๗ โดยมอบหมายให้สำานักงาน กสทช. 
ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องแนวทาง 
การจดัทำางบประมาณ และปฏทิินงบประมาณรายจา่ยประจำาป ีของสำานกังาน กสทช. ตามทีเ่สนอ 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และรับทราบการประมาณการรายรับ
ของสำานักงาน กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กสทช. ได้อนุมัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๕๗ ของสำานกังาน กสทช. ตามทีส่ำานกังาน กสทช. รายละเอียด
ปรากฏในรายงานส่วนที่ ๗ แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘

 ๔. การพัฒนาองค์กร 
 ๑) จัดทำาเส้นทางการจัดการความรู้  NBTC  KM  Roadmap  ระยะ  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๙) 

   องค์ความรู้เปน็ปจัจยัพ้ืนฐานท่ีมคีวามสำาคัญเปน็อยา่งมาก พนกังานและลกูจา้งของ
สำานักงาน กสทช. จำาเป็นต้องมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอให้ทันต่อกระแสความ 
เปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์และก้าวสู่สังคมดิจิตอล เพื่อความอยู่รอด ความเจริญก้าวหน้าอย่าง 
มั่นคงและยั่งยืนทั้งขององค์กรและตนเอง การจัดการความรู้ (Knowledge Management:  
KM) อยา่งเปน็ระบบ จงึเปน็เคร่ืองมอือนัทรงพลังอยา่งหนึง่ทีจ่ะชว่ยทำาให้องค์กรมรีะบบบรหิาร
จัดการความรู้ที่ดี สามารถคิดค้นต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ในการทำางาน รวมทั้งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กรแห่งความสุข (Happiness 
Organization) สำานักงาน กสทช. จึงได้จัดทำาเส้นทางการจัดการความรู้ NBTC KM Roadmap  
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของสำานักงาน  
กสทช. ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับสำานักงาน  
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระสำาคัญ คือ การจัดการความรู้ (KM) และแนวทางการพัฒนา 
บคุลากรและเส้นทางการจดัการความรู้ของสำานกังาน กสทช. ในป ี๒๕๕๗ สำานกังานไดด้ำาเนนิการ 
ตาม NBTC KM Roadmap ปีท่ี ๑ โดยได้มีการแต่งตั้ง CKO และ KM Team ได้จัดทำา
ปฏิทินกิจกรรม KM มีการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม สัมมนา KM ให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และได้ดำาเนินกิจกรรม KM เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมวัฒนธรรมการเรียนรู้  
จากนั้นได้จัดตั้ง Cops เพื่อรวบรวมกลั่นกรอง/คัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อสร้างช่องทางการเข้าถึง  
ถ่ายทอดความรู้ และได้สร้างฐานข้อมูลความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับหน่วยงาน
ภายในสำานักงาน กสทช. ซึ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ได้รับ 
ความร่วมมือและประสบผลเป็นอย่างดี 

๑  แผนยทุธศาสตรส์ำานกังาน 
กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๒ พธิเีปดิกจิกรรม การจดัการ 
ความรู้  ( Knowledge  
Management :  KM)  
อย่างเป็นระบบ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 
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๒) การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน กสทช.  
  (COMPETENCY) 

 สำานักงาน กสทช. ดำาเนินโครงการส่งเสริมการสื่อสารเชิงสมรรถนะเพื่อการแสดงออก 
ในประสิทธิภาพผลงานของผู้ปฏบิตังิานสำานกังาน กสทช. (COMPETENCY) ระยะที ่๑ เพือ่เพิม่พนู
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความชำานาญ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของพนักงาน 
ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานของสำานักงาน กสทช. ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จ 
(COMPETENCY) โดยมีการสื่อสารเชิงสมรรถนะเพื่อการแสดงออกในประสิทธิภาพของผลงาน 
ตามรปูแบบสมรรถนะหลกัทัง้ ๕ ประการ (Core Competency) และรปูแบบสมรรถนะประจำา
ตัวผู้บริหารทั้ง ๔ ประการ (Managerial  Competency) เพื่อให้บรรลุผลการดำาเนินงานตาม 
เป้าหมายขององค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในองค์รวม  โดยการส่ือสาร 
ทีด่ ีมปีระสิทธภิาพ สรา้งการยอมรบั การตระหนกัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนดา้นสมรรถนะหลกั 
และสมรรถนะประจำาตัวผู้บริหารอย่างเหมาะสม และทำาให้เกิดความเข้าใจด้านสมรรถนะ 
ในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้เกิดความรักและความเข้าใจในองค์กร ปรารถนาในการทำางาน 
และพัฒนาองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กรระยะยาว (Employee Engagement)  
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสำานักงาน กสทช. 

๑

 โครงการส่ง เสริมการ 
 ส่ือสารเชิงสมรรถนะ 
 เพื่อการแสดงออกใน 
 ประสิทธิภาพผลงาน 
 ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
 สำ า นั ก ง า น  ก ส ท ช .  
 (COMPETENCY)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๔6 2๔๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๗๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๑๖

แผนภูมิที่ ๑๗

๕. แผนภูมิที่ ๑๖-๒๑ หน้า ๒๑๗-๒๑๘

๗๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๐

ตรวจสอบการครอบครอง
ความถี่วิทยุ

ตรวจสอบมาตรฐาน
การแพร่คลื่นวิทยุ

ตรวจสอบแก้ไข
การรบกวนคลื่นวิทยุ

ตรวจสอบความถี่
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

แผน ผล

๕๖
๗,

๙๙
๕

๖๑
๗,

๔๓
๔

๔,
๙๕

๖

๑,
๕๐

๐

๑,
๒๐

๐

๙,
๖๙

๖

๑,
๓๔

๙

๓๓
๗

แผน ผล

๔๗
,๒

๔๐

๔๗
,๕

๓๕

๔๗
,๒

๓๐

๕๒
,๑

๐๔

๔๘
,๙

๐๗

๔๔
,๔

๓๔

๔๗
,๒

๓๐

๔๘
,๖

๑๖

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๕

๑๒

๔๗
,๒

๓๐

๔๕
,๑

๙๕

๔๗
,๒

๔๐

๔๕
,๖

๕๔

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๔

๐๘

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๗

๕๒

๔๗
,๒

๔๐

๕๘
,๔

๙๗

๔๗
,๕

๓๐

๖๖
,๗

๕๑

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๖

๐๔
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๒๐

๑๕

๑๐

๕

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๒๐

แผนภูมิที่ ๒๑

ตรวจค้นจับกุม

๑
๐

๒
๕

๒๐

๑๔

๗
๔ ๔ ๕

๑๑

๑

แผน ผล

๑๐๐ ๙๗

๓๙
๔๕

๒๘

๔๙ ๕๐

๙ ๖ ๓ ๔ ๕ ๒

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ในป ี๒๕๕๗  สำานกังานได้มกีารตดิตามตรวจสอบการใชค้ลืน่ความถ่ีในกจิการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด และปราศจากการรบกวน เพื่อควบคุมการใช้คลื่นวิทยุให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ ข้อกำาหนด และเง่ือนไขท่ีได้รับอนุญาต โดยในปี ๒๕๕๗ ได้มีแผนการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
โดยแบ่งออกเป็น แผนการตรวจสอบการครอบครองความถ่ีวิทยุ จำานวน ๕๖๗,๙๙๕ ความถ่ี 
แผนการตรวจสอบมาตรฐานการแพรค่ลืน่วทิยจุำานวน ๔,๙๕๖ ความถี ่แผนการตรวจสอบแกไ้ข
การรบกวนคลื่นวิทยุจำานวน ๑,๕๐๐ ความถี่ และแผนการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
จำานวน ๑,๒๐๐ ความถี่ โดยมีผลการติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ฯ ดังรายละเอียด 
ปรากฏในตารางที่ ๖๒ และแผนภูมิที่ ๑๕ - ๑๙ 

ตารางที่ ๖๒: การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
   และกิจการโทรคมนาคม ๒๕๕๗ 

หน่วยนับ: ความถี่

ลำาดับ กิจกรรม แผน ผล

๑ ตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุ ๕๖๗,๙๙๕ ๖๑๗,๔๓๔

๒ ตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ ๔,๙๕๖ ๙,๖๙๖

๓ ตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ ๑,๕๐๐ ๑,๓๔๙

๔ ตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑,๒๐๐ ๓๓๗

ที่มา: สำานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: การตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุและการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่ต้ังไว้ 
เพราะมีการรบกวนคลื่นวิทยุและมีการลักลอบใช้ความถี่วิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาตน้อยลง เน่ืองจากสำานักงาน กสทช. มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง การลักลอบใช้ความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายมีสถิติน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลทำาให้การรบกวน 
คลื่นความถี่ลดลงด้วย

แผนภูมิที่ ๑๕: การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง 
  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๒๕๕๗ 

     

                    ที่มา: สำานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ

แผนภูมิที่ ๑๖: แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุปี ๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๑๗: แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุปี ๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๑๘: แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุปี ๒๕๕๗

    

แผนภูมิที่ ๑๙: แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการตรวจสอบความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตปี ๒๕๕๗

 ที่มา: สำานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ
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๑๕๐

๑๐๐

๕๐
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๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

๑,๕๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๑๘

แผนภูมิที่ ๑๙

แผน ผล

๔๑๓

๙๗๑ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๓ ๙๒๖
๗๗๒ ๖๓๐ ๕๑๐ ๗๒๖

๖๙๔
๘๖๒ ๘๓๕ ๗๔๖

๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓ ๔๑๓

แผน ผล

๑๒๕

๑๙๑

๑๓๕
๑๑๗ ๑๒๕

๑๓๗
๑๒๕

๑๕๔

๑๒๕

๙๐

๑๒๕

๕๑

๑๒๕

๖๖

๑๒๕ ๑๑๘ ๑๒๕
๑๐๕

๑๒๕
๙๓

๑๒๕
๙๒

๑๒๕

๗๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๑๖

แผนภูมิที่ ๑๗

๕. แผนภูมิที่ ๑๖-๒๑ หน้า ๒๑๗-๒๑๘

๗๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๐

ตรวจสอบการครอบครอง
ความถี่วิทยุ

ตรวจสอบมาตรฐาน
การแพร่คลื่นวิทยุ

ตรวจสอบแก้ไข
การรบกวนคลื่นวิทยุ

ตรวจสอบความถี่
ที่ไม่ได้รับอนุญาติ

แผน ผล

๕๖๗,๙๙๕
๖๑๗,๔๓๔

๔,๙๕๖ ๑,๕๐๐ ๑,๒๐๐๙,๖๙๖ ๑,๓๔๙ ๓๓๗

แผน ผล

๔๗
,๒

๔๐

๔๗
,๕

๓๕

๔๗
,๒

๓๐

๕๒
,๑

๐๔

๔๘
,๙

๐๗

๔๔
,๔

๓๔

๔๗
,๒

๓๐

๔๘
,๖

๑๖

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๕

๑๒

๔๗
,๒

๓๐

๔๕
,๑

๙๕

๔๗
,๒

๔๐

๔๕
,๖

๕๔

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๔

๐๘

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๗

๕๒

๔๗
,๒

๔๐

๕๘
,๔

๙๗

๔๗
,๕

๓๐

๖๖
,๗

๕๑

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๖

๐๔

๗๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๑๗

๗๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๐

ตรวจสอบการครอบครอง
ความถี่วิทยุ

ตรวจสอบมาตรฐาน
การแพร่คลื่นวิทยุ

ตรวจสอบแก้ไข
การรบกวนคลื่นวิทยุ

ตรวจสอบความถี่
ที่ไม่ได้รับอนุญาติ

แผน ผล

๕๖
๗,

๙๙
๕

๖๑
๗,

๔๓
๔

๔,
๙๕

๖

๑,
๕๐

๐

๑,
๒๐

๐

๙,
๖๙

๖

๑,
๓๔

๙

๓๓
๗

แผน ผล

๔๗
,๒

๔๐

๔๗
,๕

๓๕

๔๗
,๒

๓๐

๕๒
,๑

๐๔

๔๘
,๙

๐๗

๔๔
,๔

๓๔

๔๗
,๒

๓๐

๔๘
,๖

๑๖

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๕

๑๒

๔๗
,๒

๓๐

๔๕
,๑

๙๕

๔๗
,๒

๔๐

๔๕
,๖

๕๔

๔๗
,๕

๓๐

๔๘
,๔

๐๘

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๗

๕๒

๔๗
,๒

๔๐

๕๘
,๔

๙๗

๔๗
,๕

๓๐

๖๖
,๗

๕๑

๔๗
,๒

๓๐ ๕๗
,๖

๐๔

ความถี่
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การติดตามตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง 
  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๑ ม.ค. ๑ ก.พ. ๑ มี.ค. ๑ เม.ย. ๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๑ ก.ค. ๑ ส.ค. ๑ ก.ย. ๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๑ ธ.ค.

แผน ผล

๑๒๕

๑๙๑

๑๓๕
๑๑๗ ๑๒๕

๑๓๗
๑๒๕

๑๕๔

๑๒๕

๙๐

๑๒๕

๕๑

๑๒๕

๖๖

๑๒๕ ๑๑๘ ๑๒๕
๑๐๕

๑๒๕
๙๓

๑๒๕
๙๒

๑๒๕ ๑๒๕



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๔๘ 2๔๙

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒๐

๑๕

๑๐

๕

๐

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

แผนภูมิที่ ๒๑

ตรวจค้นจับกุม

๑
๐

๒
๕

๒๐

๑๔

๗
๔ ๔ ๕

๑๑

๑
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 สำานกังานฯ กสทช. รว่มกบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจไดต้รวจคน้จบักมุสถานวีทิยทุดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง เนื่องจากกระทำาผิดกฎหมายส่งกระจายเสียงโดยไม่ได้แจ้งความประสงค์
จะทดลองออกอากาศและแพรก่ระจายคลืน่รบกวนขา่ยสือ่สารวทิยกุารบนิและขา่ยสือ่สารอืน่ๆ 
โดยในปี ๒๕๕๗ ได้ดำาเนินการตรวจค้นจับกุมไปแล้วจำานวน ๗๔ ราย ดังรายละเอียดปรากฏใน 
ตารางที่ ๖๓ และแผนภูมิที่ ๒๐

ตารางที่ ๖๓: สถิติการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
   ที่กระทำาผิดกฎหมาย ปี ๒๕๕๗

กิจกรรม
ปี 2๕๕๗

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

ตรวจค้นจับกุม ๑ ๐ ๒ ๕ ๒๐ ๑๔ ๗ ๔ ๔ ๕ ๑๑ ๑ ๗๔

ในปี ๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช. ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 
โทรคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม และเร่ืองร้องเรียน  
หรือข้อเสนอแนะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
โฆษณาอาหาร ยา และผลติภณัฑส์ขุภาพ เชน่ การโฆษณาอาหาร ยา และผลติภณัฑส์ขุภาพทีผ่ดิ
กฎหมาย หรอืมลีกัษณะเปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์
รวมถึงการดำาเนินการข้อร้องเรียนกรณีผังรายการและเนื้อหารายการ ดังนี้

๑. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการกระทำาที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาที่เป็นการ 

เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เช่น การให้บริการ และโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี ๒๕๕๗ มีการดำาเนินการภายใต้ข้อกำาหนดของประกาศ กสทช. 
ที่เกี่ยวข้องหลัก อันประกอบไปด้วย ประกาศ กสทช. เรื่องการกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จในการพิจารณาคำาขอหรือคำาร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประกาศ กสทช. เรือ่งการกระทำาทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศสำานักงาน กสทช. เรื่องการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทำาท่ีเปน็การเอาเปรียบผู้บริโภคในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยจากตารางจะเห็นไดว่้าเร่ืองร้องเรียนและขอ้เสนอแนะไดย้ตุ/ิดำาเนนิการแล้วเสร็จเป็นจำานวน
รอ้ยละ ๙๐.๓๒ โดยตวัอยา่งเรือ่งรอ้งเรยีน เชน่ เรือ่งรอ้งเรยีนกรณไีมส่ามารถรบัชมฟตุบอลโลก
ไดค้รบ ๖๔ แมตช ์เรือ่งรอ้งเรียนเกีย่วกบักลอ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
ใชด้าวเทยีมตา่งประเทศใหบ้รกิารชอ่งรายการตา่งๆ เปน็ตน้ โดยไดม้กีารจดัประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่
หาแนวทางการคุม้ครองผูบ้รโิภคจากปญัหาการใชก้ลอ่งรบัสญัญาณดาวเทยีมรว่มกบัผูป้ระกอบ
กิจการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๖๔ และแผนภูมิที่ ๒๑

ตารางที่ ๖๔: สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำา
   ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ประเภทบริการ ข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะ

ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ทีวีดาวเทียม ๑๐๘ ๙๙ ๙๑.๖๗ ๙ ๘.๓๓

เคเบิ้ลทีวี ๘ ๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐

ฟรีทีวี ๒ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

วิทยุ ๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐

อื่นๆ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ - -

รวม ๑๒๔ ๑๑๒ ๙๐.๓๒ ๑๒ ๙.๖๘

หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาการดำาเนินการ ประมาณ ๒ - ๓ เดือน 
ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่รับระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีจำานวน ๕๕ เรื่อง
ที่มา: สำานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

จำานวนราย

ที่มา: สำานักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ

แผนภูมิท่ี ๒๐: สถิติการตรวจค้นจับกุมสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีกระทำาผิดกฎหมายปี ๒๕๕๗ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๕0 2๕1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แผนภูมิท่ี ๒๑: สถิติการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำาท่ี 
                   เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

● การพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับผังรายการและเน้ือหารายการ
  ในการดำาเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัผงัรายการ

และเนือ้หารายการเปน็การพจิารณาตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ เพราะรายการที่มีเนื้อหาอัน 
เขา้ขา่ยตามมาตรา ๓๗ น้ี ถือเป็นรายการท่ีมเีนือ้หา “ตอ้งหา้ม” มใิหอ้อกอากาศ รวมถึง 
ประกาศ กสทช. ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง อนัประกอบไปดว้ยประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
การจัดทำาผงัรายการสำาหรบัการใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์พ.ศ. ๒๕๕๖ (และ 
ฉบับที่ ๒) ประกาศสำานักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทศัน์ ตามประกาศ กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑก์ารจดัทำาผงัรายการสำาหรบัการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคำาขอหรือคำาร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ประกาศ กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรวบรวม 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำาความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุ้มครองเด็ก  
แอลกอฮอล์ การพนัน เป็นต้น โดยตัวอย่างเรื่องร้องเรียนด้านผังและเนื้อหา
รายการ เช่น กรณีช่องรายการนำาเสนอภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหารายการที่มีผลกระทบ 
ต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง การนำาเสนอ
เนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง และกรณี 
นำาเสนอเนื้อหารายการที่ต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
ในการตรวจสอบหรือระงับการออกอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ จากตารางจะเห็นได้ว่า 
เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาไดร้อ้ยละ ๙๗.๗๓ ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางที ่๖๕ และแผนภมูทิี ่๒๒

๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ฟรีทีวี วิทยุ อื่นๆ

๒๐
๑๖
๑๒
๘
๔
๐

ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุ วิทยุชุมชน อื่นๆ

แผนภูมิที่ ๒๔

แผนภูมิที่ ๒๕

เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

๑๐๘
๙๙

๙ ๘ ๗ ๑ ๒ ๔ ๒๑ ๓ ๒๑ ๑ ๐

๑๙ ๑๙

๐ ๐๐ ๐

๑๒ ๑๑

๐
๓ ๓

๐

๘ ๘

๐
๒ ๒

๐

จำานวนเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ
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ตารางที่ ๖๕: สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

ประเภทบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ 

ฟรีทีวี ๑๙ ๑๙ ๑๐๐.๐๐ - -

เคเบิ้ลทีวี - - - - -

ทีวีดาวเทียม ๑๒ ๑๑ ๙๑.๖๗ ๑ ๘.๓๓

วิทยุ ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐ - -

วิทยุชุมชน ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ - -

อื่นๆ ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ - -

รวม ๔๔ ๔๓ ๙๗.๗๓ ๑ ๒.๒๗

หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาการดำาเนินการ ๑๑๑ วัน
ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่รับระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีจำานวน ๑๗ เรื่อง 
ที่มา: สำานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

แผนภูมิที่ ๒๒: การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

        ที่มา: สำานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 
การดำาเนนิการเกีย่วการใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆ แกป่ระชาชน ผา่นศนูย ์CALL CENTER 
1200 ในป ี๒๕๕๗ จำานวนทัง้ส้ิน ๒๔๖,๖๕๑ เร่ือง โดยส่วนใหญเ่ปน็การสอบถามเรือ่ง
วิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชาชนได้สอบถาม 
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการแจกคูปองดิจิตลอดทีวี ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที่ ๖๖

๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

ทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ฟรีทีวี วิทยุ อื่นๆ

๒๐
๑๖
๑๒
๘
๔
๐

ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุ วิทยุชุมชน อื่นๆ

แผนภูมิที่ ๒๔

แผนภูมิที่ ๒๕

เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

๑๐๘
๙๙

๙ ๘ ๗ ๑ ๒ ๔ ๒๑ ๓ ๒๑ ๑ ๐

๑๙ ๑๙

๐ ๐๐ ๐

๑๒ ๑๑

๐
๓ ๓

๐

๘ ๘

๐
๒ ๒

๐

จำานวนเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ยุติ/ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ
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●

ที่มา: สำานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เรื่อง

เรื่อง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๕2 2๕3

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ตารางที่ ๖๖: การดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน 
   ผ่านศูนย์ CALL CENTER 1200 ปี ๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภทเรื่องสอบถาม ประจำาปี  2๕๕๗ รวม ร้อยละ

๑ สอบถามกิจการโทรคมนาคม ๑๕,๘๓๖ ๑๐๐

  ใบอนุญาต ๑๒,๖๕๗ ๘๐

  ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ๗๙๑ ๕

  ทรัพยากรโทรคมนาคม ๖๑๗ ๔

  คุ้มครองผู้บริโภค ๓๑ ๐.๗

  ติดตามเรื่อง ๒๓ ๐.๓

๒ สอบถามวิทยุกระจายเสียง / โทรทัศน์ ๑๐๖ ๑

  กิจการวิทยุกระจายเสียง ๙๘๐ ๖

  กิจการโทรทัศน์ ๖๓๑ ๓

  คุ้มครองผู้บริโภค (การแจกคูปองดิจิตอลทีวี)               ๒๒๔,๔๙๐ ๑๐๐

๓ สอบถามนโยบาย ๒๒๓,๑๕๕ ๙๘.๙

  คงสิทธิเลขหมาย ๒๔๔ ๐.๐๘

  ยกเลิก SMS ๙๑ ๐.๐๒

๔ สอบถามกฎหมาย ๑,๐๐๐ ๑

  กฎหมายกิจการโทรคมนาคม ๑ ๑๐๐

๕ สอบถามหน่วยงานภายนอก ๑ ๑๐๐

  แนะนำา/ช่องทางการติดต่อกิจการโทรคมนาคม ๐ ๐

  ให้คำาแนะนำา/ช่องทางการติดต่อกระจายเสียงโทรทัศน์ ๐ ๐

 รวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๖๕๑

ที่มา: สำานักบริหารข้อมูลกลาง

๒. การดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม

  ได้ดำาเนินการรับเร่ืองร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
 เสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่อง 
 ร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗  
 ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้นจำานวน ๒,๒๑๐  เรื่อง และได้ดำาเนินการแก้ไข 
 ปัญหาเป็นที่ยุติ จำานวน ๑,๖๕๘ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒ และอยู่ระหว่าง 
 ดำาเนินการ จำานวน ๕๕๒ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๘ ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
 ตามตารางที่ ๖๗ และแผนภูมิที่  ๒๓ และแผนภูมิที่ ๒๔ 

ตารางที่ ๖๗: สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๕๗ แบ่งตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ
เรื่องร้องเรียน เรื่องยุติ

เรื่องอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑,๖๔๘ ๗๔.๕๗ ๑,๒๙๒ ๗๘.๔๐ ๓๕๖ ๒๑.๖๐

อินเทอร์เน็ต ๔๐๕ ๑๘.๓๓ ๓๐๙ ๗๖.๓๐ ๙๖ ๒๓.๗๐       

สถานีวิทยุคมนาคม ๑๐๘ ๔.๘๙ ๒๒ ๒๐.๓๗ ๘๖ ๗๙.๖๓

โทรศัพท์พื้นฐาน ๔๒ ๑.๙๐ ๒๘ ๖๖.๖๗ ๑๔ ๓๓.๓๓

โทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีที ๑ ๐.๐๕ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

โทรศัพท์สาธารณะ ๑ ๐.๐๕ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

อื่นๆ ๕ ๐.๒๓ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๑,๖๕๘ ๗๕.๐๒ ๕๕๒ ๒๔.๙๘

ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

แผนภูมิที่ ๒๓: สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๕๗ 

                  ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๐
โทรศัพท์
เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุ
คมนาคม

โทรศัพท์
พื้นฐาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่พีซีที

โทรศัพท์
สาธารณะ

อื่นๆ

แผนภูมิที่ ๒๒

แผนภูมิที่ ๒๓

๖. แผนภูมิที่ ๒๒-๒๕ หน้า ๒๒๐

๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๐

เรื่องร้องเรียน เรื่องยุติ เรื่องอยู่ระหว่างดำาเนินการ

๒,๒๑๐
๑,๖๕๘

๕๕๒

เรื่องร้องเรียน เรื่องยุติ เรื่องอยู่ระหว่างดำาเนินการ
๑,๖๔๘

๑,
๒๙

๒
๓๕

๖

๔๐
๕

๓๐
๙

๙๖ ๑๐
๘

๒๒ ๘๖ ๔๒ ๒๘ ๑๔ ๑ ๑ ๕๑ ๑ ๕๐ ๐ ๐

●

เรื่อง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๕๔ 2๕๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๐
โทรศัพท์
เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุ
คมนาคม

โทรศัพท์
พื้นฐาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่พีซีที

โทรศัพท์
สาธารณะ

อื่นๆ

แผนภูมิที่ ๒๒

แผนภูมิที่ ๒๓

๖. แผนภูมิที่ ๒๒-๒๕ หน้า ๒๒๐

๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๐

เรื่องร้องเรียน เรื่องยุติ เรื่องอยู่ระหว่างดำาเนินการ

๒,๒๑๐
๑,๖๕๘

๕๕๒

เรื่องร้องเรียน เรื่องยุติ เรื่องอยู่ระหว่างดำาเนินการ

๑,๖๔๘

๑,
๒๙

๒
๓๕

๖

๔๐
๕

๓๐
๙

๙๖ ๑๐
๘

๒๒ ๘๖ ๔๒ ๒๘ ๑๔ ๑ ๑ ๕๑ ๑ ๕๐ ๐ ๐
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แผนภูมิที่ ๒๔: สถานะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๕๗ แบ่งตามประเภทบริการ

              ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 • สำาหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของบริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย่าน 
2.1 GHz นั้น ในปี ๒๕๕๗ (รวมอยู่ในเรื่องร้องเรียนประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)  
มีจำานวนเร่ืองร้องเรียนกรณีให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย่าน 2.1 GHz  
ทั้งสิ้น ๗๓ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นเรื่องร้องเรียน จำานวน ๕๘ เรื่อง และ 
เรื่องที่ยังไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน เนื่องจากยังมีเอกสารไม่เพียงพอต่อการดำาเนินการ  
จำานวน ๑๕ เรื่อง ทั้งนี้ เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ คุณภาพความเร็วของสัญญาณ  
จำานวน ๓๑ เรื่อง รองลงมาคือ การคิดค่าบริการผิดพลาด จำานวน ๑๖ เรื่อง และ 
ถูกกำาหนดระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า  
(Pre-Paid) จำานวน ๑๑ เรื่องตามลำาดับ โดยเป็นเรื่องร้องเรียนบริการของ AWN  
จำานวน ๒๕ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนสำาหรับบริการของ DTN จำานวน ๒๒ เรื่อง  
และบริการของ RF จำานวน ๒ เรื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๖๘

ตารางที่ ๖๘: การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๕๗ แบ่งตามประเภทเรื่องร้องเรียน

ลำาดับ ประเภทเรื่อง
ผู้ ให้บริการ

รวม
AWN DTN RF TOT

๑ การปรับลดค่าบริการ 3G ร้อยละ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒ คุณภาพความเร็วของสัญญาณ ๑๐ ๑๔ ๒ ๕ ๓๑

๓ ถูกจำากัดปริมาณการใช้บริการข้อมูลบริการ 
3G

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๔ ถูกกำาหนดระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบชำาระค่าบริการล่วงหน้า
(Pre Paid)

๑ ๐ ๐ ๑๐ ๑๑

๕ การคิดค่าบริการผิดพลาด ๗ ๘ ๐ ๑ ๑๖

รวม ๑๘ ๒๒ ๒ ๑๖ ๕๘

ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 • สำานักงาน กสทช. ยังได้ดำาเนินภารกิจด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทภายใต้ระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมุ่งเน้นการดำาเนินการเพื่อให้มีการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ การส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับ 
ขอ้พิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกล่ียและการระงบัขอ้พิพาท การจดัทำาสารบบ
และสำานวนเร่ืองไกล่เกล่ีย จัดทำาและรายงานข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการดำาเนินการ
ไกล่เกลี่ย ตลอดจนการประเมินผลการดำาเนินงานไกล่เกลี่ย เสนอต่อ กทค. และ 
กสทช. เพื่อทราบทุกเดือน การจัดทำาทะเบียนรายชื่อและประสานงานกับผู้ไกล่เกลี่ย 
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับวิธีการดำาเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก 
การดำาเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ ดังนี้ 

  ได้ดำาเนินการประสานงานและอำานวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีเพ่ือจัดให้มีการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมเีร่ืองร้องเรียนทีคู่่กรณีประสงค์จะเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียฯ รวมทัง้สิน้
จำานวน ๒๗๖ เรื่อง โดยแยกเป็น ๔ กรณี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่  ๖๙ 

ตารางที่ ๖๙: เรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ประเภท

จำานวน
เรื่อง

ผลการไกล่เกลี่ย

2๗6
สำาเร็จ
และยุติ

ร้อยละ
ไม่

สำาเร็จ
ร้อยละ

๑ เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๒๐ ๑๘ ๙๐ ๑* ๑๐

๒ เรือ่งรอ้งเรยีนทีคู่ก่รณตีกลงยตุขิอ้พพิาทกนัได้
ก่อนมีการไกล่เกลี่ยฯ

๑๐๒ - - - -

๓ เรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ 
เข้าไกล่เกล่ียฯ และดำาเนินการตามกระบวนการ 
รับ เรื่ อ งร้อง เรี ยน ตามประกาศ กทช. 
เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและ 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการฯ

๑๐๕ - - - -

๔ เรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่ยูร่ะหวา่งรอการพจิารณาแจง้
ความประสงค์จากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

๔๙ - - - -

หมายเหตุ * สำาหรับเรื่องที่ไกล่เกลี่ย มีจำานวน ๑ เรื่อง ซึ่งได้ดำาเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการต่อไป 
ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 

●

●

เรื่อง



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๕6 2๕๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

สำาหรับประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนและคู่กรณีได้แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย ในปี ๒๕๕๗  จำานวน ๒๐ เรื่อง ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๐

ตารางท่ี ๗๐: ประเด็นปัญหาท่ีมีการร้องเรียนและคู่กรณีได้แจ้งความประสงค์เข้าสู่
  กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท

ประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนและคู่กรณีได้แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำานวน (เรื่อง)

๑ การคิดค่าบริการผิดพลาดของบริการระหว่างประเทศ ๓

๒ ปัญหาการคิดค่าบริการไม่เป็นไปตามอัตราขั้นสูง ๓

๓ การคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด ๒

๔ ปัญหาเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย  ๒

๕ การถูกคิดค่าบริการจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สมัครใช้ ๑

๖ ต้องการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต ๑

๗ ปัญหาการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑

๘ การถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ชำาระแล้วหลังการยกเลิกบริการ ๑

๙ การถูกเรียกเก็บค่าบริการในระหว่างการระงับบริการ ๑

๑๐ การถูกเรียกเก็บค่าบริการในช่วงที่ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ๑

๑๑ ปัญหากรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ๑

๑๒ ไม่สามารถเปิดใช้บริการเลขหมาย (ซิมการ์ด) ได้ ๑

๑๓ เลขหมายที่ใช้บริการถูกละเมิดสิทธิโดยนำามาลงทะเบียนใหม่ ๑

๑๔ การถูกยึดยอดเงินคงเหลือในระบบหลังจากยกเลิกบริการแล้ว ๑

รวม ๒๐

ที่มา: สำานักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๕๒ ได้บัญญัติให ้
จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะขึ้นในสำานักงาน กสทช.  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑. ดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 ๔. สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค และ
 ๕. จัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

         ในวนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทนุขึน้จำานวน 
๑๑ ท่าน ประกอบด้วย ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการกองทุน กรรมการโดยตำาแหน่ง
จากหน่วยงานภาครัฐ จำานวน ๔ ท่าน ได้แก่ ปลัดนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมคีวามรู้และประสบการณ์
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน จำานวน ๕ ท่าน โดยมีเลขาธิการ กสทช. เป็น
กรรมการและเลขานุการกองทุน และต่อมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมีสาระสำาคัญในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนี้ 

 ๑) ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๖ ข้อ โดยให้เพิ่ม “(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ด้าน 
งบประมาณให้กระทรวงการคลัง สามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำาไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ” 

 ๒) ให้ยกเลิกตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคล่ืนความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดใหม่ จำานวน ๙ ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ ประธาน 
กสทช. เป็นประธานกรรมการกองทุน กรรมการโดยตำาแหน่งจากหน่วยงานภาครัฐ จำานวน  
๖ ท่าน ได้แก่ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ 
ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาตเิปน็กรรมการโดยตำาแหนง่ 
และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยตำาแหน่งเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน ๒ ท่าน และให้เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ

การบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๕๘ 2๕๙

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

   คณะกรรมการบรหิารกองทนุทำาหนา้ทีใ่นการบรหิารกองทนุ และเสนอความเหน็เกีย่วกบั 
การจัดสรรเงินกองทุน เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
นอกจากนี้มีหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชน
ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงาน กสทช. ตลอดจนการกำาหนดระเบียบเก่ียวกับ 
การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชี และระบบบัญชีของกองทุนและในการดำาเนินการ
ตา่งๆ ของคณะกรรมการบรหิารกองทุน ซึง่มสีำานกังานกองทุนวจิยัและพฒันาเป็นหนว่ยงานหนึง่ 
ภายในสำานักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ ปัจจุบันคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกองทุน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๑

ตารางที่ ๗๑:  รายนามคณะกรรมการบริหารกองทุน

รายนาม ตำาแหน่ง

๑ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 
ประธาน กสทช.  

ประธานกรรมการ กทปส.

๒ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ กทปส.

๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ กทปส.

๔ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ กทปส.

๕ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ กทปส.

๖ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ กทปส.

๗ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการ กทปส.

๘ ศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กทปส.

๙ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ กทปส.

๑๐ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช. 

กรรมการและเลขานุการ

๑๑ นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล
รองเลขาธิการ กสทช. 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑. การบริหารจัดการกองทุน
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕  คณะกรรมการ

บริหารกองทุนมีอำานาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน
กองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่ กสทช. มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารกองทุน กสทช. ต้องให้เหตุผล
ประกอบการพิจารณาไว้ด้วย

 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน 
และการดำาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงาน 
กสทช. โดยต้องแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีข่อและผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิจากกองทนุและจำานวนเงนิ 
ที่ได้รับจากการจัดสรรทั้งหมดด้วย

 การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชีและระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนกำาหนด

 ๑) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำาหนดทิศทางนโยบายการบริหารงานกองทุน  

โดยจัดทำานโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีความมั่นคงและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือให้เกดิประโยชนต์อ่สาธารณะอยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้มคีวามทนัสมยักา้วทนัตอ่การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างครบถ้วน โดยมีคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน  
และสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกการปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนการทำางานของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน

  ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติงานรองรับภารกิจของกองทุน เปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงมีการกำาหนด 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์เปา้หมายและตวัชีว้ดั รวมถงึยทุธศาสตรใ์น ๕ ดา้น เพือ่การรองรบั
ภารกิจ กิจกรรมและโครงการต่างๆ และดำาเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ดังนี้ 

 • วิสัยทัศน์
  เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถใช้

ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส

 • พันธกิจ
(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อ กสทช. เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชนได้รับบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ความรู้เท่าทันสื่อ  
เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง การพฒันาบคุลากร รวมถงึการสนบัสนนุ
องค์กรซ่ึงทำาหน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือ
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการดำาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

(๒)  เผยแพรข่อ้มลูการจดัสรรเงนิกองทนุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสข์องสำานกังาน กสทช.
(๓) บริหารจัดการกองทุนทั้งด้านการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชี ระบบ

บัญชี รายงานทางการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้

(๔) ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนการดำาเนินงานจาก 
เงินกองทุน 

●

●



เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ต่อ 

กสทช.

เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุน
และดำาเนินงานให้ประชาชนทราบ

บริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ

มั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ 

ติดตามและประเมินผลโครงการที่ 
ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน

เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถใช้ประโยชน์
จากกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ดำาเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม อย่างทั่วถึง 
ตลอดจนส่งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการบริการชุมชนตาม

มาตรา ๕๑

ประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายสามารถได้รับ
บริการฯ อย่างทั่วถึง

ประชาชนที่อยู่นอกแผนฯ 
สามารถได้รับบริการฯ 

อย่างทั่วถึง

ผู้ประกอบกิจการชุมชน
สามารถประกอบกิจการ
โดยพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน

ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิและแนวทาง 

การร้องเรียน

ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการดำาเนินงาน

ของกองทุนพัฒนาสื่อฯ

ฐานะการเงินของกองทุน
มีความมั่นคง

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
ส่ือสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

รวมท้ังความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือ
เทคโนโลยี ด้านการใช้คล่ืนความถ่ี เทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยี 
ส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ  

ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส  
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

ชุมชนที่มีความพร้อม 
ได้รับใบอนุญาต

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการดำาเนนิการของ

องค์กรซึ่งทำาหน้าที่จัดทำา 
มาตรฐานทางจริยธรรมฯ 

ตามกฎหมาย

ทรัพยากรสื่อสารได้รับการ
พัฒนา และผลงานวิจัยถูก
นำามาใช้ประโยชน์ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สนับสนุน ส่งเสริม 
และคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม

บุคลากรมีศักยภาพ ความรู้ 
และสามารถประกอบ

กิจการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดำาเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงิน
ให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

องค์กรที่จัดทำามาตรฐาน
จริยธรรม มีผลการ 

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

สนับสนุนและส่งเสริมด้าน
งบประมาณให้กระทรวง
การคลังสามารถยืมเงิน
กองทุนเพื่อนำาไปใช้ใน
กิจการของรัฐอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ

กองทุนสามารถจัดสรรเงิน
สนับสนุนโครงการต่างๆ 

ตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

●

●

กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗260 261

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๒) แผนปฏิบัติงานของกองทุนประจำาปี ๒๕๕๗
   สำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาได้จัดทำาแผนปฏิบัติงานของกองทุนประจำาปี ๒๕๕๗                

 มีรายละเอียดดังนี้ 
 • วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุน มาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการดำาเนินงานตาม
กรอบการจดัสรรเงนิกองทนุ ประจำาป ี๒๕๕๗ อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์
ต่อสาธารณะในภาพรวม 

 • เป้าหมาย
(๑) ด้านการบริหารจัดการการเงิน
 ดำาเนินการให้มีการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชี ระบบบัญชี รายงาน

ทางการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(๒) ด้านการให้บริการประชาชน
 ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยการ

- จัดสรรเงินกองทุนสำาหรับโครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุน (โครงการประเภทที่ ๑) ภายใต้กรอบวงเงิน 
โดยรวม ๕๐๐ ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ละไม่เกิน ๑๒๕ ล้านบาท

- จัดสรรเงินกองทุนสำาหรับโครงการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกำาหนด (โครงการประเภทท่ี ๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการตามแนวทางและกรอบนโยบายที่ กสทช. หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนกำาหนด ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (แผน USO) การส่งเสริมและสนับสนุนแผนหรือโครงการตาม
แผนแม่บท กสทช. และโครงการตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน

- การเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กีย่วกบัทศิทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนเงินจาก
กองทุนอย่างเป็นรูปธรรม

(๓) ด้านการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
 เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน

จากกองทนุเพือ่ใหก้ารใชจ้า่ยเงนิกองทนุมปีระสทิธภิาพ เปน็ไปตามแผนทีว่างไว ้ 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังได้ 

(๔) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
 เป็นการพัฒนาบุคลากรของสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาจากการเรียนรู้ 

ผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา ทัง้ผลสำาเรจ็และขอ้ผดิพลาด เพือ่นำามาสูก่ารทำางาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการเสนอให้ทบทวนและปรับปรุง 
กรอบนโยบาย การออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้จ่ายและจัดสรรเงินกองทุน และกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล 
โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ตลอดจนการ
พัฒนาการดำาเนินงานกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีระบบ 
การทำางานที่เป็นมืออาชีพ

(๕) กลไกสนับสนุนการดำาเนินงาน
 เพ่ือเป็นกลไกในการช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

กองทุน จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน จำานวน  ๓ คณะ ได้แก่
- คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนยทุธศาสตรก์องทนุวจิยัและ

พฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม เพือ่
ประโยชนส์าธารณะ สนบัสนนุการปฏบิตังิาน ดา้นการขบัเคลือ่นนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์กองทุน การทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 
การบริหารจัดการเงินกองทุน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน
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- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงิน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการ 
กลัน่กรองโครงการและงบประมาณทีข่อรบัการสง่เสรมิและสนบัสนนุเงนิ 
จากกองทุน 

- คณะอนกุรรมการตดิตามและประเมนิผลโครงการกองทุนวจิยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ 
ประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

๓) ผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้
 (๑) ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน
 สถานะเงินกองทุน 
 กองทุนมีการเก็บรักษาเงินในรูปแบบการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

ทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้นจำานวน ๘ แห่ง ตามที่กำาหนดในระเบียบคณะกรรมการบริหาร 
กองทุน ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชีและระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยให้ธนาคารต่างๆ ยื่นเสนออัตราดอกเบี้ย และกองทุนจะพิจารณาฝากเงินกับธนาคารที่ให ้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ กองทุนได้รับอัตรา 
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ ๒.๘๙ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๓.๑๑  
อันเนื่องมาจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินและ 
การชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี ้ป ี๒๕๕๗ กองทนุมเีงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่๓๑ ธนัวาคม  
รวมทัง้สิน้จำานวน ๒๗,๒๔๖ ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้กวา่ป ี๒๕๕๖ รอ้ยละ ๓๐๘.๐๘ ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในตารางที่ ๗๒ และแผนภูมิที่ ๒๕

ตารางที่ ๗๒: แสดงสถานะการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๖

รายการ ปี 2๕๕๗ (ล้านบาท) ปี 2๕๕6 (ล้านบาท)

เงินสดรับ ๑๙,๐๓๐.๐๐ ๕,๑๙๓.๐๐

เงินสดจ่าย ๖๒๗.๐๐ ๒.๐๐

เงินสดคงเหลือ ๒๗,๒๔๖.๐๐ ๘,๘๔๔.๐๐

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ๒.๘๙ ๓.๑๑

อัตราผลตอบแทนเงินฝากเฉลี่ย 
ธนาคารพาณิชย์ ๕ อันดับ

๑.๔๕ ๑.๗๕

ที่มา: สำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา     

แผนภูมิที่ ๒๕: สถานะการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๕๖

             ที่มา: สำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

 
สำาหรับด้านการจัดทำาบัญชี ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน กองทุนได้จัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน 

และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งมีกลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในของสำานกังาน กสทช. โดยกองทนุไดจ้ดัทำางบการเงนิเพือ่แสดงผลการดำาเนนิงาน 
และฐานะการเงินตามหลักการบัญชีสากล และได้ผ่านการรับรองจากสำานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดิน (สตง.) ซึ่งในปี ๒๕๕๗ กองทุนมีรายได้รวมท้ังส้ินจำานวน ๙,๔๘๗.๓๗ ล้านบาท 
มากกว่าปี ๒๕๕๖ ที่มีรายได้รวม ๕,๙๒๗.๗๑ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๙๖ เนื่องจาก
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากผู้รับใบอนุญาตสมทบเพื่อจัดให้มีการบริการอย่างทั่วถึง 
สำาหรับด้านค่าใช้จ่ายของกองทุน ปี ๒๕๕๗ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำานวน ๑,๒๕๖.๙๓ ล้านบาท 
ซึ่งมากกว่าปี ๒๕๕๖  ที่มีค่าใช้จ่ายรวม ๙๕๒.๕๒ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๖ 
เนื่องจากมีการเบิกจ่ายโครงการประเภทที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้น กองทุนมีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่
มั่นคงมากโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ๕  (Debt Ratio) เท่ากับ ๐.๓๖: ๑ เป็นไปตาม 
บรรทัดฐานทางบัญชีที่กำาหนดไม่ให้เกินอัตรา ๒: ๑ และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ 
สภาพคล่อง๖ (Current Ratio) เท่ากับ ๔๕: ๑ และกองทุนมีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม
อยู่จำานวน ๒๐,๑๗๓.๕๕ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๓

ตารางที่ ๗๓: แสดงผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๕๖

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2๕๕๗ ปี 2๕๕6

งบแสดงผลการดำาเนินงาน

รายได้รวม ๙,๔๘๗.๓๗ ๕,๙๒๗.๗๑

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน ๑,๒๕๖.๙๓ ๙๕๒.๕๒

ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ๑๓.๒๕ ๑๖.๐๖

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากธนาคาร ๒๗,๒๔๖.๔๐ ๘,๘๔๔.๕๗

๕ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม
๖ อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗26๔ 26๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ปี 2๕๕๗ ปี 2๕๕6

สินทรัพย์หมุนเวียน ๓๑,๔๔๑.๕๒ ๑๑,๙๙๑.๖๑

สินทรัพย์รวม ๓๑,๔๔๕.๓๔ ๑๑,๙๙๒.๑๘

หนี้สินหมุนเวียน ๖๙๓.๐๓ ๙๕๑.๖๖

หนี้สินรวม ๑๑,๒๗๒.๗๘ ๑,๐๐๐.๐๖

อัตราส่วนทางการเงิน

Debt Ratio ร้อยละ ๓๖.๔๘ ร้อยละ ๘.๓๔

Current Ratio ๔๕.๐๗: ๑ ๑๒.๖๐: ๑

ที่มา: สำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
 การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
 กองทนุมแีผนการเบกิจ่ายเงนิประจำาปี ๒๕๕๗ รวมทัง้สิน้จำานวน ๕,๖๐๖.๖๔ ล้านบาท  

แต่สามารถเบิกจ่ายได้จริงรวมทั้งส้ินจำานวน ๑,๒๕๙.๘๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓  
การเบิกจ่ายที่ตำ่ากว่าแผนส่วนใหญ่เกิดจากโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่าน 
การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๑๔ เนื่องจากประชาชน 
นำาคูปองมาแลกตำ่ากว่าเป้าหมาย และการตรวจสอบคูปองเพื่อจ่ายเงินล่าช้ายุ่งยากหลาย 
ขั้นตอน ทำาให้ผู ้เข้าร่วมโครงการนำาคูปองที่ประชาชนแลกแล้วมาขึ้นเงินน้อย ในขณะที ่
การเบิกจ่ายเงินในโครงการแผน USO ปี ๒๕๕๖ ตำ่ากว่าแผน คือมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๔๘  
เนือ่งจากจำานวน ๒ โครงการใน ๕ โครงการ ถกูชะลอโดยคำาสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๔   

ตารางที่ ๗๔: การเบิกจ่ายเงินกองทุนเปรียบเทียบกับแผน
หน่วย: ล้านบาท

รายการ แผนการเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายรวม

ผูกพัน
ร้อยละ

โครงการประเภทที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ๑๙.๕๓ ๑๔.๖๑ ๗๕

โครงการประเภทที่ ๒ ปี ๒๕๕๖

- โครงการตามแผน USO โทรคมนาคมปี ๒๕๕๖ ๓๘๐.๓๕ ๑๘๒.๗๔ ๔๘

โครงการประเภทที่ ๒ ปี ๒๕๕๗

- โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

๔,๘๓๖.๙๐ ๖๙๒.๖๑ ๑๔

- การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ในรายการ “การแข่งขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔”

๓๖๙.๘๖ ๓๖๙.๘๖ ๑๐๐

รวม ๕,๖๐๖.๖๔ ๑,๒๕๙.๘๒ ๒๓

 (๒) ด้านการให้บริการประชาชน
  สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  คณะกรรมการบรหิารกองทุน โดยความเหน็ชอบจาก กสทช. ไดส้นบัสนนุโครงการ

ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกองทนุ เพือ่ให้บรกิารประชาชนในการไดร้บับรกิารสาธารณะที ่
เป็นประโยชน์ ประจำาปี ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

   การเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๕๗ ในกรอบวงเงินจำานวน  
   ๕๐๐ ล้านบาท เพือ่ให้ประชาชนผู้สนใจสามารถยืน่ขอ้เสนอโครงการทีส่อดคลอ้งกบั 
   วัตถปุระสงค์ของกองทุน และเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนในภาพรวม เพ่ือขอรบัการ 
   จดัสรรเงนิกองทนุ ตามมต ิกสทช. ครัง้ที ่๓/๒๕๕๗ วนัที ่๑๙ มนีาคม  ๒๕๕๗ ดงัน้ัน  
   กองทุนจึงได้เปิดให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อ 
   ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง  
   ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินในการจัดสรรแต่ละโครงการไม่เกินจำานวน ๑๐  
   ล้านบาท และระยะเวลาการดำาเนินงานแต่ละโครงการไม่เกิน ๒ ปี โดยมีโครงการ 
   ท่ียื่นขอรับการจัดสรรเงินรวมท้ังส้ินจำานวน ๒๖๘ โครงการ รวมเป็นจำานวนเงิน 
   ทั้งสิ้น ๑,๘๙๓.๔๒ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
   ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน 
   การจัดสรรเงินโครงการประเภทท่ี ๒ ประจำาปี ๒๕๕๗ รวมท้ังสิ้น จำานวน  
   ๑๗,๖๐๓.๑๑ ล้านบาท เพื่อเป็นการดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็น 
   ประโยชน์ตามกรอบนโยบายที่กำาหนด โดยมีการดำาเนินการหลักดังต่อไปนี้

โครงการประเภทที่ ๑

โครงการประเภทที่ ๒

โครงการตามแผนปฏิบัติการ USO โทรคมนาคมปี ๒๕๕๗

โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการโทรทัศน์
ในรายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

๕๐๐.๐๐

๑๗,๖๐๓.๑๑

๑,๔๓๒.๒๕

๑๕,๘๐๑.๐๐

๓๔๙.๒๖

วงเงินการจัดสรร
หน่วย: ล้านบาท

ตารางที่ ๗๓: แสดงผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๖ (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

●

●



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗266 26๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 • โครงการตามแผน USO ประจำาปี ๒๕๕๗ จำานวนเงิน ๑,๔๓๒.๒๕ ล้านบาท ภายใต้
แผนการจัดให้มีบริการกิจการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำานวน ๑๕ 
โครงการ ๑ งาน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ถูกชะลอการดำาเนินงานตามนโยบายของ คสช. 
และตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

 • โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดจิติอล กรอบวงเงนิไมเ่กนิ ๑๕,๘๐๑.๐๐ ลา้นบาท เพือ่สนบัสนนุคปูองสว่นลด 
อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่ประชาชนตามพื้นที่ 
การขยายโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำานวน ๒๒.๙ ล้าน 
ครัวเรือนในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของการรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยจาก 
ระบบแอนะลอ็กไปสูร่ะบบดจิติอล โดยการดำาเนนิงานดงักลา่วเปน็ไปตามคำาสัง่ คสช. 
(คตร) /๕๒๑. ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนิน
การแจกคูปองดังกล่าว และมีการแจกไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๔.๗๒ ล้านฉบับ ใน ๔๕ 
จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำานักงาน กสทช. จะดำาเนินการแจกคูปองเพิ่มเติมในพื้นที่
ที่มีสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่

 • การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ในรายการ  
“การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔” จำานวนเงิน ๓๖๙.๘๖ ล้านบาท  
เพือ่ใหป้ระชาชนคนไทย รวมถึงคนพกิาร ผูม้รีายไดน้อ้ย คนดอ้ยโอกาส สามารถเข้าถึง 
บรกิารโทรทศันท์ีเ่ปน็การทัว่ไปโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ในรายการ “การแข่งขันฟตุบอลโลก
รอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔” ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ทางสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการท่ัวไป ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
(ช่อง ๕) และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

 • การเปดิเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรเงนิกองทนุ เพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ประชาชนรับทราบ โดยจะแสดงข้อมูลผู้ท่ีขอและได้รับ
การจัดสรรเงินจากกองทุน รวมถึงจำานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา สำานักงาน กสทช. ท่ี http://
btfp.nbtc.go.th

 • การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- โครงการกองทุนสัญจรเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และแนวทางการขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนเงินจากกองทุน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจอันเป็น
ประโยชน์ต่อการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน โดยเฉพาะ
การย่ืนแบบคำาขอออนไลน์ท่ีถูกนำามาใช้เป็นปีแรก โดยจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 
๖, ๑๐ และ ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๗ ใน ๓ จงัหวดั ไดแ้ก ่ขอนแกน่ พษิณโุลก 
และสงขลา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำานวน ๒๒๓ คน ทั้งนี้  
มกีารประเมนิผลความพงึพอใจตอ่โครงการดงักลา่วภายหลงัจากโครงการ 
เสร็จส้ิน ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี

- การประชมุชีแ้จงแนวทางการตดิตามและประเมนิผลโครงการสำาหรบัผูท้ี่
ไดร้บัการจดัสรรเงนิจากกองทนุ เพือ่ชีแ้จงและทำาความเขา้ใจถงึแนวทาง
และวิธีปฏิบัติ สำาหรับผู้ท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินโครงการ
ประเภทที ่๑ ประจำาป ี๒๕๕๖ จำานวน ๑๐ หนว่ยงาน ตามทีค่ณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยความเห็นชอบจาก กสทช. ได้เห็นชอบให้ส่งเสริม 
และสนบัสนนุเงนิจากกองทนุ ประจำาป ี๒๕๕๖ ใหแ้ก ่๑๐ โครงการ วงเงิน
รวมทั้งสิ้นจำานวน ๓๒.๕๓ ล้านบาท 

- การจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการเปลีย่นผา่นไปสูก่ารรบัชม
โทรทศันภ์าคพืน้ดนิในระบบดจิติอล โดยไดแ้จกจา่ยใหแ้กห่นว่ยงานภาครฐั  
สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป

 (๓) ด้านการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
   เพือ่ใหก้ารใชจ้า่ยเงนิกองทนุมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ คณะกรรมการ

บริหารกองทุน จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได ้
เหน็ชอบกรอบแนวทาง วธิกีาร รปูแบบ รวมถงึเครือ่งมอื ระยะเวลาการตดิตามประเมนิผลโครงการ 
ประกอบดว้ย ๓ แนวทาง ไดแ้ก ่การตดิตามการดำาเนนิโครงการที ่กสทช. เหน็ชอบ การประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และการประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนตามแผนปฏิบัติการ โดยให ้
แต่ละโครงการจัดทำาตามแบบรายงานการติดตามประเมินผลประกอบด้วย

   แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีส้ินงวดของแต่ละ 
    ไตรมาส

   แบบรายงานผลการดำาเนินโครงการประจำาปี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีส้ินสุดของปี
   แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันท่ีส้ินสุดโครงการ

    (๓.๑)  สถานะการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการจัดสรรเงิน ประจำาปี 
     ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

ก. การตดิตามโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิและสนบัสนนุเงนิจากกองทนุ
ประเภทที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ กสทช.  
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำานวน 
๑๐ โครงการ วงเงิน ๓๒.๕๓ ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่ายเงิน 
ในปี ๒๕๕๗ จำานวน ๑๙.๕๓ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจริงจำานวน 
๑๔.๖๑ ล้านบาท หรือคิดเปน็ร้อยละ ๗๔.๘๔ ซึง่มโีครงการทีเ่บกิจา่ย
ตามแผนจำานวน ๘ โครงการ และล่าช้ากว่าแผนจำานวน ๒ โครงการ 

ข. การติดตามโครงการตามแผน USO ประจำาปี ๒๕๕๖ โดยได้มีการอนุมัติ 
ให้มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จำานวน ๕ โครงการ และ 
๑ งาน ซ่ึงมีแผนการเบิกจ่ายเงินในปี ๒๕๕๗ จำานวน ๓๘๐.๓๕ ล้านบาท 
แต่มีการเบิกจ่ายจริงเพียงจำานวน ๑๘๒.๗๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  
๔๘.๐๕ เน่ืองจาก คสช. ได้มีคำาส่ังให้ชะลอการดำาเนินงานตามแผน USO น้ี  
ขณะน้ีถูกชะลอการดำาเนินงานตามนโยบายของ คสช. และตามมติ 
กสทช. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

●

●

●

●

●

●

●

●



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗26๘ 26๙

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ค. การติดตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ 
รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรอบวงเงินไม่เกิน 
๑๕,๘๐๑ ล้านบาท โดยสำานักงาน กสทช. ได้เริ่มแจกคูปองให้แก่
ประชาชน จำานวน ๒๒.๙ ลา้นครวัเรอืน ตัง้แตว่นัท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ 
เปน็ตน้มา โดยภายในป ี๒๕๕๗ ไดม้กีารแจกไปแลว้รวมทัง้สิน้จำานวน 
๗.๐๑ ลา้นฉบับ แตม่กีารนำามาข้ึนเงนิเพยีงประมาณ ๑ ลา้นฉบับ หรอื
คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ซึ่งในเบื้องต้นพบปัญหาด้านความครบถ้วนของ
เอกสารและหลักฐานประกอบ เช่น (สำาเนา) ทะเบียนบ้านไม่มีการ
รับรองสำาเนา เป็นต้น จึงทำาให้การเบิกจ่ายเงินคูปองเกิดความล่าช้า 
แต่ยังสามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

ง.  การติดตามโครงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปในรายการ “การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้าย ปี ๒๐๑๔” จำานวน ๓๖๙.๘๖ ล้านบาท ให้แก่สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึง 
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยช่อง ๕ ได้ดำาเนินการชำาระค่าลิขสิทธิ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว และได้มีการ 
นำารายการดังกล่าวมาออกอากาศระหว่างวันแล้ว 

จ. การดำาเนินการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(กระทรวง ICT) ส่งเงินคืนกองทุน จำานวน ๙๕๐ ล้านบาท เนื่องจาก
กระทรวง ICT ไมส่ามารถดำาเนนิการตามบนัทกึขอ้ตกลงทีไ่ดท้ำาไวก้บั 
สำานักงาน กสทช. ว่าด้วยการดำาเนินการโครงการบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ โดยกองทุนได้ดำาเนินการ
ติดตามเพือ่ใหก้ระทรวง ICT สง่คนืนำาเงนิจำานวนดงักลา่ว ซึง่กระทรวง 
ICT ได้ดำาเนินการนำาส่งเงินคืนกองทุนเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๗

  (๓.๒) ข้อจำากัดในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
จากกระบวนพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนที่เกิดความล่าช้า ทำาให้โครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนท้ังหมดอยู่ระหว่างการดำาเนิน
งาน และยังไม่มีโครงการใดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุน
จึงยังไม่สามารถประเมินผลความสำาเร็จของโครงการในระดับผลลัพธ์ได้ การนำา
เสนอตามรายงานครั้งนี้จึงเป็นการติดตามผลการดำาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ของการดำาเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินเทียบ
กับแผนที่กำาหนดเท่านั้น

 (๔) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
 (๔.๑) การปรับปรุงกฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้อง 
  กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำาไปสู่การดำาเนินการจัดสรรเงิน 
  กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๕๗ ได้มีการดำาเนินการ ดังนี้

ก. การทบทวนและออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และ 
การประเมินผลเงินกองทุนฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อให้มีแนวทางการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนที่ชัดเจน 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข. การออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เร่ือง กรอบจำานวนเงิน  
วธิกีารพจิารณาจดัสรรและการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุเงนิ
จากกองทุน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบ
เงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรและวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน และดำาเนินการได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

ค. การกำาหนดขั้นตอนและกระบวนพิจารณาการกล่ันกรองโครงการ
ประเภทที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๕๗ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ง. การกำาหนดกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ตามมติคณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน
ผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

 (๔.๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำานวยความสะดวกในการ 
  ดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่ได้มีการพัฒนาและนำาระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศมาอำานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
  เงินจากกองทุนในการยื่นแบบคำาขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน 
  จากกองทุนออนไลน์ และเป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ 

 (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  มากขึ้น โดยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการ 
  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในกิจการ 
  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” เพื่อพัฒนาบุคลากร 
  ภายในให้มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและงานพัฒนา รวมถึงการปฏิบัติงาน 
  ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการศึกษาดูงานการวิจัยนวัตกรรม ณ กรุงโซล  
  ประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the Job  
  Training) จากการที่เจ้าหน้าที่ได้สนับสนุนหรือดำาเนินการร่วมกับกรรมการบริหาร 
  กองทนุหรอือนกุรรมการฯ ในการดำาเนนิงานตา่งๆ ซึง่ถอืเปน็การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
  บุคลากรผ่านทางการทำางานโดยตรง  



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๗0 2๗1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ๒. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๕

ตารางที่ ๗๕: สรุปการเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานกองทุน ปี ๒๕๕๗

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

การทบทวนและจัดทำา
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผน ภายในเวลาที่กำาหนด

ผล

โครงการประเภทที่ ๑ 
ประจำาปี ๒๕๕๗

แผน ล่าช้ากว่าเวลา
ที่กำาหนด

ผล

โครงการตามแผน USO แผน ชะลอโครงการ

ผล

โครงการสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยน

ผ่านฯ

แผน ภายในเวลาที่กำาหนด

ผล

โครงการสนับสนุน
ประชาชนให้เข้าถึงบริการฯ

แผน ภายในเวลาที่กำาหนด

ผล

๑) การประเมินประสิทธิภาพ
   กิจกรรมและการดำาเนินงานของกองทุนในแต่ละโครงการมีความหลากหลาย

และเปน็อสิระต่อกนั และการดำาเนนิการตามวตัถุประสงคบ์างวตัถุประสงคย์งัม ี
ข้อจำากัดอยู่หลายประการจึงทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนัน้ ในการประเมินประสทิธภิาพของกองทนุจงึเป็นการประเมนิจากกจิกรรม
หรือการดำาเนินการที่กองทุนสามารถดำาเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด ซึ่งในปี ๒๕๕๗ กองทุนมีโครงการและกิจกรรมรวมท้ังสิ้นจำานวน  
๕ กิจกรรม และสามารถดำาเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนดได้  
๓ โครงการ/กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๒) การประเมินประสิทธิผล
 ถึงแม้ว่าการดำาเนินงานของกองทุนประจำาปี ๒๕๕๗ จะเกิดความล่าช้าในบาง

กิจกรรม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนก็สามารถดำาเนินการจน
บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมที่กำาหนดไว้ เช่น การทบทวนประกาศ 

หลกัเกณฑ ์เพือ่นำาไปสูก่ารจดัสรรเงนิประเภทที ่๑ ประจำาป ี๒๕๕๗ กแ็ลว้เสรจ็ 
ตามแผน หรือการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดใหม่ รวมถึงคณะ 
อนุกรรมการฯ ได้เร่งดำาเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการให้แล้วเสร็จ 
เป็นต้น ซ่ึงการใช้จ่ายเงินกองทุนประจำาปี ๒๕๕๗ นี้ ส่งผลต่อสังคมใน 
ภาพรวมในหลายๆ ดา้น เชน่ การลดภาระของประชาชนในการเปลีย่นผา่นไปสู ่
การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี ๒๐๑๔ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ผ่านมายังผลักดันให้เกิดการพัฒนาใน
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมของประเทศไทย   
ในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศูนย์
บริการ USO NET การวิจยัตน้แบบ (Engineering Design Guide) ของอปุกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) หรือการ 
ฝึกอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นต้น จึงสามารถสรุป 
ได้ว่าการดำาเนินงานของกองทุนถึงแม้ว่าจะเกิดความล่าช้าจากปัจจัยที่  
ไม่สามารถควบคุมได้ ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดได้ 

๓) ความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
 ในการวัดความก้าวหน้าของกองทุนในการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

กองทุนในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ซึ่งมีจำานวนรวม ๑๘  
ตัวชี้วัด จะพบว่า ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำาเนินงานตามแผน 
ดงักลา่ว กองทนุสามารถดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนไดจ้ำานวน ๓ ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่ 
การกำาหนดกรอบวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ 
กรอบวงเงินในแต่ละปี การจัดทำางบประมาณแบบเกินดุล และการบริหาร 
ผลตอบแทนของกองทนุ ส่วนตวัชีว้ดัอืน่ๆ ทีเ่หลือนัน้ยงัไมส่ามารถประเมนิผลได ้ 
อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การใช้ระยะเวลา
เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ หรือการรอหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสรุปความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนได้  
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๖ ดังนี้



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๗2 2๗3

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๗๖: ความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ ๑ มาตรา ๕๒ (๑)
๑) สัดส่วนประชาชนที่ได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม ต่อประชากรตามกลุ่มเป้าหมายที่กำาหนด
• ด้านกิจการโทรคมนาคมชะลอโดยคำาสั่ง คสช.
• ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รอแผนการ 
  ดำาเนินงานจาก กสทช.

๒) สัดส่วนประชาชนที่อยู่นอกเหนือแผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียง และ
โทรทัศน์โดยทั่วถึง และแผน USO (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้รับบริการ
และใช้ประโยชน์จากบริการต่อประชาชนที่อยู่นอกเหนือจากทั้งหมดในปี 
๒๕๕๙

ประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ส่งผลให้การจัดสรรเงิน 
โดยเฉพาะโครงการประเภทที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๕๗

๓) สัดส่วนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำาหนดต่อชุมชนที่มีความพร้อมทั้งหมด

กสทช. อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดระเบียบวิทยุชุมชนและจัดทำา
หลักเกณฑ์การส่งเสริมตามมาตรา ๕๑

๔) สัดส่วนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการ
ชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนทั้งหมด

กสทช. อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดระเบียบวิทยุชุมชนและจัดทำา
หลักเกณฑ์การส่งเสริมตามมาตรา ๕๑

วัตถุประสงค์ที่ ๒ มาตรา ๕๒(๒)
๑) งานวิจัยและพัฒนาฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนเงินจากกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของกรอบวงเงินในแต่ละปี
ในปี ๒๕๕๗ มีการกำาหนดกรอบวงเงินจัดสรรจำานวนเงิน ๕๐๐ 
ล้านบาท แบ่งตามวัตถุประสงค์ ๔ วัตถุประสงค์คิดเป็น ๑๒๕ 
ล้านบาท เป็นร้อยละ ๒๕ ของเงินจัดสรร

๒) จำานวนผลงานวิจัยและพัฒนาฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเงินฯ ถูกนำามาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ของทั้งหมด

อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลโครงการ 

วัตถุประสงค์ที่ ๓ มาตรา ๕๒(๓)
๑) จำานวนบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาในการประกอบ
กิจการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ส่งผลให้การจัดสรรเงินจากกองทุน โดยเฉพาะโครงการประเภท
ที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗

๒) สัดส่วนของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำา
ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทั้งหมด

อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลโครงการ

๓) จำานวนองค์กรซึ่งทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ที่มีผล 
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ ต่อปี

อยู่ระหว่างการจัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี กสทช. กำาหนด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

๔) สัดส่วนองค์กรซึ่งทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมฯ ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรซึ่งทำาหน้าที่จัดทำา
มาตรฐานทางจริยธรรมฯ ทั้งหมด

อยู่ระหว่างการจัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กสทช. 
กำาหนด

วัตถุประสงค์ที่ ๔ มาตรา ๕๒(๔)
๑) สัดส่วนผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของ 

ผู้บริโภค สื่อและเทคโนโลยี และการใช้บริการกระจายเสียง บริการ
โทรทัศน์ และบริการโทรคมนาคม และรับทราบถึงช่องทางร้องเรียน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับการพัฒนาทั้งหมด

อยู่ระหว่างการจัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กสทช. 
กำาหนด

๒) จำานวนกลุ่มผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน มีการดำาเนินการที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี

อยู่ระหว่างการจัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กสทช. 
กำาหนด

วัตถุประสงค์ที่ ๕ มาตรา ๕๒(๕)
๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายกำาหนดในแต่ละปี
ไม่มีการจัดสรรเงินให้แก่กองทุนดังกล่าวในปี ๒๕๕๗ เนื่องจาก
รอให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

การบริหารจัดการกองทุน
๑) สัดส่วนเงินกองทุนทีส่ามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำาหนด
มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพียงร้อยละ ๓๖ เนื่องจากมีการ 
ปรับแผนให้เป็นไปตามนโยบาย คสช.

๒) สัดส่วนระยะเวลาการพิจารณาคำาขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งหมด
ต่อระยะเวลาที่กำาหนดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน การติดตาม และการ
ประเมินผลเงินกองทุน

มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน ส่งผลให้การดำาเนินงานของ 
กองทุนฯ ล่าช้าออกไป

๓) สัดส่วนโครงการที่ กสทช. ขอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
เสนอความเห็นการจัดสรรเงินตามมาตรา ๕๕ เพิ่มเติมต่อโครงการที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอความเห็นทั้งหมด

ไม่มีโครงการที่ กสทช. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติม

๔) งบประมาณของกองทุน มีความสมดุล หรือเกินดุล โดยมีอัตราส่วนของ
รายรับต่อรายจ่ายไม่น้อยกว่า ๑

กองทุนมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็น ๓๐ เท่า

๕) อัตราผลตอบแทนของกองทุนในแต่ละประเภทเงินฝากไม่น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเงินฝากถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ๕ อันดับแรกในประเทศ
ของแต่ละประเภท

กองทุนได้รับผลตอบแทนเงินฝากเฉล่ียเป็นร้อยละ ๒.๘๙  
ซ่ึงมากกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 
๕ อันดับท่ีเป็นร้อยละ ๑.๔๕



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗2๗๔ 2๗๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓. กรอบแนวทางการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๘

 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุน มาตรา ๕๒ แห่ง 

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการดำาเนนิงานตามกรอบการจดัสรร 
เงินกองทุน ประจำาปี ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในภาพรวม 

เป้าหมาย
๑) ด้านการบริหารจัดการการเงิน
  การดำาเนินการให้มีการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำาบัญชี ระบบบัญชี รายงาน

ทางการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

๒) ด้านการให้บริการประชาชน
  การดำาเนนิการสง่เสรมิและสนบัสนนุเงนิกองทนุ ตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ โดย

มีการกำาหนดกรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้นสำาหรับการจัดสรร ประจำาปี ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  จัดสรรเงินกองทุนสำาหรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินโครงการตามแนวทางและ

กรอบวงเงนิ เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุโครงการประเภทที ่๒ ภายใตก้รอบวงเงนิโดยรวมไมเ่กนิ ๗๐๐ 
ล้านบาท 

 • จดัสรรเงนิกองทนุสำาหรบัการสง่เสรมิและสนบัสนนุโครงการตามแผนปฏบิตักิาร
ประจำาป ีในการจัดให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยท่ัวถึงและบรกิารเพือ่สงัคม 
(USO) และแผนงานหรือโครงการต่างๆ ตามกรอบนโยบายที่ กสทช. กำาหนด

 • จัดสรรเงินกองทนุเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถกู้ยืมในการดำาเนินการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

๓) ด้านการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
 • การติดตามการดำาเนินโครงการที่ กสทช. เห็นชอบ
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 • การประเมินผลการดำาเนินงานกองทุนตามแผนปฏิบัติการ

๔) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ
 • การทบทวนและจดัทำากรอบนโยบายหรอืแผนงาน การออกประกาศ หลกัเกณฑ ์

วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายและจัดสรรเงินกองทุน ตลอดจนกรอบ
แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนให้มีความทันสมัย

 • พฒันาศักยภาพการทำางานของเจ้าหน้าทีทุ่กส่วนอย่างสมำา่เสมอ รวมถึงระบบงาน 
ของสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาให้สามารถรองรับและตอบสนองงาน 
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดำาเนินการจัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง ระบบ
บัญชีท่ีได้มาตรฐานสากล และระบบการประเมินตนเอง ท้ังคณะกรรมการบริหาร
กองทุน กรรมการกองทุนรายบุคคล และเจ้าหน้าท่ีสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

๔. กลไกสนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุน

การบริหารจัดการกองทุนดำาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
ในการบริหารจัดการกองทุน โดยมีสำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานเลขานุการ  
ซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายของสำานักงาน กสทช. ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุน  
โดยความเห็นชอบของ กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือเป็นช่วยสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุน จำานวน ๔ คณะ ประกอบด้วย 

๑) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อนำาไปสู่การทบทวนปรับปรุง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน การยกร่างแผนปฏิบัติงานประจำาปี และการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ  
ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการกล่ันกรองโครงการและงบประมาณ รวมถึงการเสนอ
ความเห็นเกีย่วกบัการกำาหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และกระบวนการพจิารณากลัน่กรองโครงการ
ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในการสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานดา้นการตดิตามและประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ  
เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนด รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนฯ ในการสนับสนุนการจัดทำากรอบ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ติดตาม และควบคุม 
การบริหารเงินกองทุน เพื่อให้การดำาเนินงานของกองทุนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
เป็นไปตามหลักสากล 
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●

●

●

●

●

●

●

●



รายงานสภาพตลาดและ
การแข่งขันกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ในปี ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๕



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗278 279

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.	สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์		
โครงสร้างอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ ได้เปลี่ยนแปลงเข้า

สู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
จนถึงปัจจุบันมีช่องรายการที่ออกอากาศทางดิจิตอลทีวีแล้วจำานวนท้ังหมด ๒๗ ช่องรายการ  
โดยเปน็ชอ่งรายการทีม่าจากระบบแอนะลอ็กเดมิ ๖ ชอ่งรายการทีไ่ดท้ำาการออกอากาศคูข่นาน
ทั้งในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก (Traditional TV) ซ่ึงอยู่ในช่องรายการประเภทสาธารณะ  
๓ ชอ่งรายการ ไดแ้ก ่สถานวีทิยโุทรทศันก์องทพับกชอ่ง ๕  สถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย 
(สทท.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  และหมวดช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง ๓ ช่อง
รายการ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และสถานี 
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  และช่องรายการที่เกิดขึ้นใหม่ อีก ๒๑ ช่องรายการ ใน ๔ หมวดหมู่ของ
ช่องรายการประเภทธรุกจิ ได้แก ่ชอ่งรายการเดก็ เยาวชน และครอบครวั จำานวน ๓ ช่องรายการ 
(๑. 3 FAMILY ๒. MCOT Kids & Family และ ๓. สถานีโทรทัศน์ LOCA) ช่องรายการข่าวสาร
และสาระ ๗ ช่องรายการ (๑. Nation TV ๒. VOICE TV  ๓.ไทยทีวี ๔. สถานีโทรทัศน์ สปริง
นิวส์ ๕. TNN 24 ๖. นิวทีวี (NEW TV) และ ๗. Bright TV) ช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติ 
(SD) ๗ ช่องรายการ (๑. เวิร์คพอยท์ ทีวี ๒. True4U (ทรูโฟร์ยู) ๓. GMM Channel ๔. 3 SD   
๕. 86. Mono 29 และ ๗. NOW) และช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) ๗ ช่องรายการ 
(๑. 3 HD ๒. พีพีทีวี (PPTV) ๓. 7 HD ๔. ไทยรัฐทีวี ๕. MCOT HD ๖. อมรินทร์ ทีวี เอชดี 
(AMARIN TV HD) และ ๗. ONE) นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการรับชมโทรทัศน์ทางสาย 
(เคเบิ้ลทีวี) และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ทีวีดาวเทียม) จำานวน ๗๓๓ ช่องรายการ๗ 

ภาพรวมปี ๒๕๕๗ จากข้อมูลของ Nielsen พบว่าคนไทยมีการรับชมโทรทัศน์เฉลี่ย ๒๔๗ 
นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๓ โดยเป็นการรับชมช่องรายการเดิม (Traditional 
TV) เฉลี่ย ๑๗๗ นาทีต่อวัน ช่องรายการดิจิตอลทีวีใหม่เฉลี่ย ๔๐ นาทีต่อวัน และช่องเคเบิ้ล
ทีวีและดาวเทียมเฉลี่ย ๑๑๗ นาทีต่อวัน และในส่วนของมูลค่าการโฆษณาของกิจการโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิชอ่งรายการเดมิ ชอ่งรายการดจิติอล และเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีม ในปนีีม้สีดัสว่น
มูลค่าการโฆษณาเป็นร้อยละ ๕๐.๒ ร้อยละ ๙.๕ และร้อยละ ๕.๗ ของมูลค่าการโฆษณาในสื่อ
ทั้งหมด ตามลำาดับ

การเปลี่ยนไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ นี้ ส่งผลให ้
เกิดการเติบโตของภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ที่เห็นได้ชัดคือมูลค่า 
โฆษณาที่มีการเติบโตขึ้น และการมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายโดยท่ัวถึง 
มากยิ่งขึ้นของคนในประเทศ

สำาหรบักจิการวทิยกุระจายเสยีง จากขอ้มลูของ Nielsen พบวา่ปจัจบุนัมจีำานวนสถานวีทิยุ
คลื่นหลักในระบบ FM จำานวน ๔๐ สถานีวิทยุ (87.5 MHz – 107.0 MHz) ในกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล ซึ่งมีมูลค่าการโฆษณาร้อยละ ๔.๔ ของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อทั้งหมดในปีนี้ 

๗	ข้อมูลจำ�นวนผู้รับใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์	 เพื่อให้บริก�รกระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์สำ�หรับกิจก�รที่ไม่ใช้ 
คลื่นคว�มถี่	(ช่องร�ยก�ร)	ณ	วันที	่๓๑	ธันว�คม	๒๕๕๗

สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ปี	๒๕๕๗๘

●	 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ 
การเปลีย่นผา่นไปสูก่ารรบัชมโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในระบบดจิติอลไดเ้ริม่ขึน้เมือ่เดอืน
เมษายน ๒๕๕๗ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับชมโทรทัศน์ของประชากรไทย
ในช่องทางต่างๆ โดยในภาพรวมปีนี้  คนไทยมีการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในทุก
ช่องทางตลอดทั้งปีเฉล่ียรวม ๒๔๗ นาทีต่อวัน หรือประมาณ ๔.๑๒ ชั่วโมงต่อวัน  
โดยพบว่า เปน็การรบัชมชอ่งรายการเดมิ (๖ ชอ่งรายการ) ๑๗๗ นาทตีอ่วัน ชอ่งรายการ
ดิจิตอลทีวี ๔๐ นาทีต่อวัน และช่องรายการเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม ๑๑๗ นาที 
ต่อวันโดยเฉลี่ย 

แผนภูมิที่ ๒๖: สัดส่วนการเข้าถึงครัวเรือนไทยของช่องทางการรับชม ปี ๒๕๕๗

สัดส่วนการเข้าถึงครัวเรือนไทยของประเภทกิจการโทรทัศน์ตามวิธีการออกอากาศ แสดง
ให้เห็นถึงช่องทางในการรับชมโทรทัศน์ของครัวเรือน ได้แก่ ผ่านระบบภาคพื้นดินโดยใช้ 
เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา หรือมีการติดตั้งเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียมเพ่ือรับชมโทรทัศน์ เป็นการ
พิจารณาถึงช่องทาง (Platform) ว่ารับชมทางใด ไม่ได้เป็นการมองว่ามีการชมช่องรายการใด 
เช่น ครัวเรือนที่มีการติดตั้งเคเบิ้ลทีวี อาจจะมีการรับชมทั้งช่องรายการเคเบิ้ล และช่องรายการ
ฟรทีวีกีไ็ด ้ซึง่ในกรณนีีค้รวัเรอืนดงักลา่วกจ็ะถกูนบัรวมอยูใ่นสดัสว่นเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีม  
โดยในภาพรวมปี ๒๕๕๗ นี้๙ พบว่า ร้อยละ ๗๓.๔ ของครัวเรือนทั้งหมดรับชมโทรทัศน์ผ่าน 
โครงข่ายเคเบิ้ลและดาวเทียม และร้อยละ ๒๖.๖ ของครัวเรือนรับชมโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลา
หรอืหนวดกุง้ (โทรทศันภ์าคพืน้ดนิ) ซึง่ทีผ่่านมาการเตบิโตของการเขา้ถงึผ่านโครงขา่ยเคเบิล้และ
ดาวเทียมมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เมื่อพิจารณาในแต่ละเขตพื้นที่อยู่
อาศยัพบวา่ ในแตล่ะเขตพืน้ทีม่กีารรบัชมผา่นโครงขา่ยในสดัสว่นทีแ่ตกตา่งกนั โดยในกรงุเทพฯ
และปริมณฑลมีสัดส่วนการรับชมผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลและดาวเทียมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการ 
รับชมในต่างจังหวัด ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๒๖ 

ภาคพื้นดินร้อยละ ๒๖.๖
ร้อยละ

ครัวเรือน
ทั่วประเทศ

เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม 
ร้อยละ ๗๓.๔

๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐

๐
กรุงเทพฯ

และปริมณฑล
ต่างจังหวัด

ในเขตเทศบาล
ต่างจังหวัด

นอกเขตเทศบาล

ภาคพื้นดิน เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม

๖๔.๐

๓๖.๐

๗๑.๕

๒๘.๕

๗๗.๖

๒๒.๔

๘	 ข้อมูลโทรทัศน์	 (ระบบภ�คพ้ืนดิน	 เคเบ้ิลทีวี	 และทีวีด�วเทียม)	 เป็นก�รเก็บข้อมูลของ	Nielsen	 สำ�หรับประช�กรท่ีมีอ�ยุต้ังแต่	๔	 ปีข้ึนไป	 
และข้อมูลกิจก�รกระจ�ยเสียงเป็นก�รสำ�รวจประช�กรไทย	อ�ยุต้ังแต่	๑๒	ปีข้ึนไปของ	Nielsen

๙	 จ�กผลก�รสำ�รวจของ	Nielsen	คร้ังล่�สุดในเดือน	สิงห�คม	๒๕๕๗

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗280 281

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

อยา่งไรกต็าม คาดวา่สดัสว่นในการเข้าถึงนีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำาคญั เนือ่งจาก
มีการเริ่มแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล 
เมื่อไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนหันมารับชมโทรทัศน์ผ่านทาง 
เครือ่งรบัสญัญาณโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลแบบไมม่จีอภาพแสดงผล (กลอ่ง Set Top 
Box) ประกอบกับการใช้เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลามากขึ้น 

●	 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์๑๐ (Percent Share) 
ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินและช่องรายการเคเบิ้ลทีวีและทีวี

ดาวเทยีม เมือ่พจิารณาในภาพรวมของความเคลือ่นไหวในการรบัชมชอ่งรายการของแตล่ะชอ่ง
ทางการรบัชม (Platform) จะเหน็ไดว้า่ สว่นแบ่งผูช้มระหวา่งช่องรายการโทรทัศนภ์าคพืน้ดนิกบั
ชอ่งรายการเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีมนัน้โดยเฉลีย่แลว้คอ่ยๆ เปลีย่นแปลงไปภายหลงัจากการ
เริม่ทดลองออกอากาศดิจิตอลทวีเีมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๕๗ โดยทีก่ารรบัชมชอ่งรายการโทรทศัน์
ภาคพื้นดินมีส่วนแบ่งเพิ่มมากขึ้นจากต้นปีที่อยู่ที่ร้อยละ ๖๘ เพิ่มเป็นร้อยละ ๗๘ จากการเกิด
ชอ่งรายการดจิติอล ในขณะทีช่อ่งโทรทศันเ์คเบิล้และดาวเทยีมนัน้เปน็ไปในทศิทางตรงกนัขา้ม  
คือมีแนวโน้มลดลง โดยตัวเลขส่วนแบ่งระหว่างการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
และช่องรายการโทรทัศน์ทางเคเบิ้ลและดาวเทียม ณ สิ้นปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ร้อยละ ๗๘ ต่อร้อยละ 
๒๒ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๒๗

แผนภูมิที่ ๒๗: ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินและช่องรายการเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม  
ปี ๒๕๕๗

ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิม ๖ ช่องรายการ และช่อง
ดิจิตอลใหม่ ๒๑ ช่องรายการ เมื่อพิจารณาลึกลงไปจะเห็นว่าในส่วนช่องรายการภาคพื้นดิน
นั้น ส่วนแบ่งผู้ชมระหว่างช่องรายการเดิมมีสัดส่วนผู้ชมท่ีค่อยๆ ลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนท่ีมี
การเกิดช่องทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ชมมีความสนใจหันไปชมช่องรายการ
ทีวีดิจิตอลใหม่ ๒๑ ช่องรายการเพิ่มมากข้ึน โดยช่องดิจิตอลใหม่มีสัดส่วนผู้ชมเพิ่มข้ึนจาก 
ร้อยละ ๙ ในเดือนเมษายน เป็นร้อยละ ๑๘ ในเดือนธันวาคม ซึ่งคิดเป็นการเติบโต ๒ เท่าตัวใน
ช่วงระยะเวลา ๙ เดือน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแผนภูมิที่ ๒๘

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐

๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช่องรายการเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม

๖๘ ๖๙ ๗๐ ๖๙ ๖๘

ร้อยละ

๘๕ ๘๓ ๘๑ ๘๑ ๗๘ ๗๙ ๗๘

๒๒๒๑๒๒๑๙๑๙๑๗๑๕
๓๒๓๑๓๐๓๑๓๒

๑๐	ม�จ�กจำ�นวนผู้รับชมช่องร�ยก�รนั้นๆ	 เฉลี่ยต่อน�ที	 ห�รด้วยจำ�นวนผู้ชมโทรทัศน์ทั้งหมดที่รับชมโทรทัศน์อยู่ในขณะนั้น	 ซึ่งพิจ�รณ�จ�ก 
ตัวช่องร�ยก�รเป็นหลัก	โดยไม่คำ�นึงถึงช่องท�งในก�รรับชม

แผนภูมิที่ ๒๘: ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องรายการเดิมและช่องดิจิตอลใหม่

ร้อยละ
๑๐๐

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐

๐

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

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ)

๙๑ ๘๘ ๘๔

๙ ๑๒ ๑๖

๘๖ ๘๕ ๘๔

๑๖

๘๔ ๘๔

๑๖ ๑๘

๘๒

๑๖๑๕๑๔

ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิม ช่องดิจิตอลใหม่ และช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม  
แยกตามเขตที่อยู่อาศัย 

แผนภูมิที่ ๒๙: ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิม ช่องดิจิตอลใหม่และช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมแยกตาม
เขตที่อยู่อาศัย (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

แผนภูมิที่ ๓๐: ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิม ช่องดิจิตอลใหม่และช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมแยกตาม
เขตที่อยู่อาศัย (ต่างจังหวัด)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด 

ร้อยละ
๑๐๐

๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

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

ช่องเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอล (๒๑ ช่องรายการ)

๕

๖๘

๒๗

๙

๖๗

๒๔

๑๒

๗๓

๑๕

๑๑

๗๓

๑๖

๑๒

๗๑

๑๗

๑๓

๗๐

๑๗

๑๔

๖๗

๑๙

๑๔

๖๘

๑๘

๑๕

๖๗

๑๘

ร้อยละ
๑๐๐

๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

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

๖

๖๑

๓๓

๙

๖๓

๒๘

๑๔

๗๑

๑๕

๑๒

๗๑

๑๗

๑๒

๖๙

๑๙

๑๒

๖๘

๒๐

๑๒

๖๖

๒๒

๑๓

๖๖

๒๑

๑๔

๖๔

๒๒

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ช่องเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอล (๒๑ ช่องรายการ)



วันจันทร์ - วันศุกร์
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วันเสาร์ - วันอาทิตย์

TVR
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗282 283

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

รวมทั้งประเทศ

TVR
๙.๐
๘.๐
๗.๐
๖.๐
๕.๐
๔.๐
๓.๐
๒.๐
๑.๐

๐

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

จากตัวเลขส่วนแบ่งผู้ชมของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในต่างจังหวัด แสดงให้
เห็นว่า ช่องรายการดิจิตอลทีวีช่องใหม่มีผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และทิศทางแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยส่วนแบ่งผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ในแต่ละเดือน จนในเดือนธันวาคม ทั้งสองพื้นที่มีส่วนแบ่งผู้ชมเป็นร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๑๔ 
ตามลำาดับ ซึ่งถือว่ามีการเติบโตของส่วนแบ่งผู้ชมที่ถือว่าสูงภายในระยะเวลา ๙ เดือน ในขณะ 
ทีช่อ่งรายการเดมิกย็งัคงมสีว่นแบง่ผูช้มสงูทีส่ดุใน ๓ ประเภทชอ่ง ทัง้นี ้ในตา่งจงัหวดัมแีนวโนม้
ที่น่าสนใจคือ การมีส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการเดิมเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ ๖๔ ในเดือนธันวาคม 
จากร้อยละ ๖๑ ในเดือนเมษายน  แตกต่างจากช่องเคเบ้ิลทีวีและทีวีดาวเทียมท่ีพบว่าส่วน
แบ่งผู้ชมลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีครัวเรือนได้ลองเปลี่ยนวิธีการรับชม
มาเป็นการรับผ่านกล่อง Set Top Box หรือรับชมผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลแบบมีจอภาพแสดงผล (iDTV) ส่วนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนแบ่งผู้ชม
ในภาพรวมก็ลดลง จากเดือนเมษายนที่ดิจิตอลทีวีเพิ่งเริ่มเข้ามานั้นอยู่ที่ร้อยละ ๒๗ จากนั้น
ลดลงมาเป็นร้อยละ ๑๘ ในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ดี ในต่างจังหวัดก็ยังมีส่วนแบ่งผู้ชมช่อง
เคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมในสัดส่วนที่มากกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แสดงให้เห็นว่าช่อง 
รายการเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีมยังคงมกีลุม่ผูร้บัชมเป็นคนตา่งจงัหวดัมากกวา่คนในกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๒๙ - แผนภูมิที่ ๓๐

●	 ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์๑๑ (TV Rating) 
-  ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์รายครึ่งชั่วโมง 

ความนยิมในการรบัชมช่องรายการโทรทัศนเ์ฉลีย่ตลอดท้ังปี ในวนัจนัทร ์– อาทิตย ์ 
มีระดับการรับชมที่สูงในช่วง Prime-time คือ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันประมาณ 
๑๘.๐๐ น. จนถึงประมาณเที่ยงคืน ทั้งนี้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ -   
๒๒.๐๐ น. เป็นช่วงที่มีผู้รับชมสูงในช่องเดิม และช่องดิจิตอลใหม่ ต่อมาในช่วง
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. เป็นช่วงที่ช่องรายการเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียมดึงผู้ชม
มาจากช่องรายการอื่น ส่วนในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พบว่า
มผีูร้บัชมชอ่งรายการเดมิโดดเดน่กวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชอ่งอืน่ๆ ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๑

แผนภูมิที่ ๓๑: ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ตามช่วงเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์ – 
อาทิตย์

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม

ในวนัหยดุสดุสปัดาหพ์บวา่ความนยิมในการรบัชมโทรทศันม์แีนวโนม้การรบัชมคอ่นข้างสงู
กวา่ในวนัธรรมดาตลอดทัง้วนั ตัง้แตเ่วลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. จนถงึเวลา ๑๘.๐๐ น. จากนัน้จงึ
เริ่มมีความนิยมในการรับชมโทรทัศน์สูงขึ้นโดยมีลักษณะแนวโน้มเหมือนวันธรรมดา แต่ในช่อง
เดิม ๖ ช่องรายการมีตัวเลขความนิยมในการรับชมสูงที่สุด ในช่วงเวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. 
มากกว่าวันธรรมดาเล็กน้อย โดยในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาดังกล่าวมีตัวเลขความ
นิยมในการรับชมเฉลี่ยทั้งปีสูงที่สุดอยู่ที่ ๑๙.๙๘ และ ๒๐.๘๗ ตามลำาดับ

ทัง้นี ้สรปุตวัเลขความนยิมในการรบัชมเฉลีย่ทัง้วนั ของเคเบิล้ทวี/ีทวีดีาวเทยีม วนัธรรมดา 
และเสาร์-อาทิตย์ เป็น ๒.๓๑ และ ๒.๖๓ ช่องรายการเดิมเป็น ๖.๔๐ และ ๗.๗๘ ช่องดิจิตอล
ทีวีใหม่ เป็น ๐.๗๒ และ ๐.๗๖ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๒

แผนภูมิที่ ๓๒: ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์แยกตามเขตที่อยู่อาศัย

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม

๑๑	ม�จ�กจำ�นวนผู้รับชมเฉลี่ยต่อน�ที	 ห�รด้วยจำ�นวนกลุ่มเป้�หม�ยทั้งหมด	 เช่น	 คว�มนิยมในก�รรับชมช่องท�งร�บก�รโทรทัศน์
ในภ�พรวมผู้ชมทั้งประเทศในเวล�	 ๐๗.๐๐	 -	 ๐๘.๐๐	 น.	 คำ�นวณม�จ�กจำ�นวนผู้ชมเฉลี่ยต่อน�ทีในเวล�	 ๐๗.๐๐	 -	 ๐๘.๐๐	 น.	 
ห�รด้วยจำ�นวนคนทั้งประเทศ

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	
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ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

TVR
๙.๐
๘.๐
๗.๐
๖.๐
๕.๐
๔.๐
๓.๐
๒.๐
๑.๐

๐

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

ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล

TVR

๙.๐

๘.๐
๗.๐
๖.๐
๕.๐
๔.๐
๓.๐
๒.๐
๑.๐

๐

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

ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

TVR
๙.๐
๘.๐
๗.๐
๖.๐
๕.๐
๔.๐
๓.๐
๒.๐
๑.๐

๐

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

●	 ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์แยกตามเขตที่อยู่อาศัย 
เมือ่พิจารณาความนยิมในการรับชมโทรทัศนข์องคนท้ังประเทศเปน็รายเดอืนตัง้แตเ่ริม่ 

 มดีจิติอลทวี ีพบวา่ชอ่งรายการเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีมมคีวามนยิมลดลงอยา่งชดัเจน 
 ในเดอืนมถินุายน สวนทางกบัช่องดจิติอลใหม ่นอกจากนี ้ช่องรายการเดมิเร่ิมมีความนิยม 
 ท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดต้ังแต่เดือนตุลาคม คาดว่าเกิดจากการท่ีประชาชนเร่ิมหันมา 
 รับชมช่องรายการทางดิจิตอลทีวีจากการได้รับการสนับสนุนคูปองในการเปลี่ยนผ่าน 
 ไปสู่การรับชมโทรทศันภ์าคพ้ืนดนิระบบดจิติอลทีเ่ร่ิมมาตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม จงึเกดิเปน็ 
 แรงผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาติดตั้งและรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่อง  
 Set Top Box หรือรับชมผ่านเครื่องรับสัญญาณ iDTV จึงมีโอกาสในการรับชม 
 ช่องดิจิตอลมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเขตที่อยู่อาศัยจะทำาให้ทราบว่า การลดลง 
 ของความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ของช่องรายการเดิมมาจากกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่  
 ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึผู้ทีอ่ยูใ่นตา่งจงัหวัดนอกเขตเทศบาลเปน็หลกั จงึอาจ 
 กล่าวได้ว่า เม่ือมีทางเลือกมากข้ึน ผู้ชมช่องรายการเดิมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวน้ันมีแนวโน้ม 
 เปล่ียนพฤติกรรมการรับชมเป็นช่องดิจิตอลมากขึ้น จากที่ความนิยมในการรับชม 
 โทรทัศน์ช่องเดิมที่ลดลงแต่ช่องดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงผังรายการของชอ่งรายการเดมิ  
 จากการทีผู้่ผลิตรายการบางรายการไมไ่ดน้ำารายการไปออกในชอ่งรายการเดมิอกีตอ่ไป 
 แต่นำาไปออกในช่องดิจิตอลทีวีใหม่แทน ส่งผลให้ผู้ชมติดตามรายการไปชมช่องน้ันๆ แทน

 อย่างไรก็ตาม ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมหลังจาก 
  เดือนมิถุนายนโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างคงท่ีหลังจากเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว 
  แตใ่นตา่งจงัหวดัในเขตเทศบาลทีแ่ตเ่ดมิมคีวามนยิมในการรบัชมชอ่งเคเบิล้ทวีแีละทวีี 
  ดาวเทียมที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ พบว่า หลังจากการลดลงแล้วกลับมีแนวโน้มที่ค่อยๆ 
  ไต่ระดับสูงขึ้น และความนิยมในการรับชมช่องรายการเดิมค่อยๆ ตกลง

●	 สภาพตลาดกิจการกระจายเสียง
จำ�นวนผู้รับฟังคลื่นหลักในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จากผลการสำารวจ การรบัฟงัคลืน่วทิยรุะบบ FM จำานวน ๔๐ สถานวีทิย ุ(87.5 MHz – 
107.00 MHz) ณ สิน้ป ี๒๕๕๗ พบวา่ ชว่งเวลาทีม่ผีูฟ้งัมากอยูใ่นชว่งเชา้เวลา ๐๘.๐๐ 
– ๑๑.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยส่วนมากแล้วเป็นการรับ
ฟังสถานีคลื่นวิทยุประเภทบันเทิง และรายงานสภาพการจราจร 
นอกจากนี้ หากแยกตามสถานที่รับฟังแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะรับฟังวิทยุจากที่บ้าน
มากที่สุด รองลงมาคือในรถและที่ทำางาน ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้รับฟังวิทยุมากที่สุดคือ  
เครื่องวิทยุ รองลงมาคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

●	 มูลค่าตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๗๑๒

ในภาพรวมปี ๒๕๕๗ กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาของชอ่งดจิติอลทวี ีซึง่มมีลูคา่การโฆษณาคดิเปน็รอ้ยละ ๙.๕ ของการโฆษณา
ในส่ือท้ังหมด ท้ังนี ้การโฆษณาในช่องเดมินัน้ลดลงร้อยละ ๗.๙ เมือ่เทียบกบัปกีอ่นหนา้ 

๑๒	ขอ้มลูจ�ก	Nielsen	และสม�คมมเีดยีเอเยนซีแ่ละธรุกจิสือ่แหง่ประเทศไทย

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ช่องดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) ช่องเคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม
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ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แต่ก็ยังคงมีสัดส่วนการโฆษณาในสื่อต่างๆ ท้ังหมดอยู่ถึงร้อยละ ๕๐.๒ ซึ่งลดลง 
จากปี ๒๕๕๖ ที่มีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ ๕๓
ในขณะทีม่ลูคา่การโฆษณาทางเคเบิล้ทวี/ีทวีดีาวเทยีม มกีารเปลีย่นแปลงลดลงจากป ี
๒๕๕๖ อยา่งมากถงึรอ้ยละ ๓๙.๔ นอกจากนีย้งัมสีดัสว่นในมลูคา่การโฆษณาทัง้หมดที่
ลดลงจากปกีอ่นหนา้เชน่กนั โดยในปนีีอ้ยูท่ีร่อ้ยละ ๕.๗ จากรอ้ยละ ๙.๑ ในป ี๒๕๕๖ 
สำาหรับกิจการกระจายเสียงนั้น มีมูลค่าการโฆษณาลดลงร้อยละ ๑๑ จากปี 
๒๕๕๖ ส่วนสัดส่วนมูลค่าการโฆษณาเมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งหมดในปีเดียวกันอยู่ที่ 
ร้อยละ ๔.๔ ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ ๔.๘ ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ ๗๗

ตารางที่ ๗๗: มูลค่าการโฆษณาตามสื่อประเภทต่างๆ

ประเภทสื่อ
2๕๕6 2๕๕7 การ

เปลี่ยนแปลง
๕6 - ๕7ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ช่องเดิม (๖ ช่องรายการ) ๖๙,๒๔๙ ๕๓.๐ ๖๓,๗๗๕ ๕๐.๒ -๗.๙

ดิจิตอลทีวี (๒๑ ช่องรายการ) - - ๑๒,๐๗๑ ๙.๕ -

เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม* ๑๑,๘๕๓ ๙.๑ ๗,๑๗๗ ๕.๗ -๓๙.๔

วิทยุ** ๖,๓๒๑ ๔.๘ ๕,๖๒๕ ๔.๔ -๑๑.๐

สื่ออื่นๆ ๔๓,๓๐๖ ๓๓.๑ ๓๘,๔๒๙ ๓๐.๒ -๑๑.๓

รวม ๑๓๐,๗๒๙ ๑๐๐.๐ ๑๒๗,๐๗๗ ๑๐๐.๐ -๒.๘

*ไม่รวม	TrueVisions
**ไม่รวมมูลค่�ก�รโฆษณ�ที่เจ้�ของสื่อลงโฆษณ�ในสื่อตนเอง

●	 มูลค่าตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
มลูคา่การโฆษณาของชอ่งรายการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในปนีี ้พบวา่ การเกดิขึน้ของทวีี
ดิจิตอลทำาใหม้ลูคา่ตลาดโดยรวมเพิม่สงูขึน้ โดยในภาพรวมตลอดทัง้ป ี๒๕๕๗ มมีลูคา่
รวมทัง้สิน้ ๗๕,๘๔๖.๗๗ ลา้นบาท ซึง่เตบิโตสงูขึน้จากปกีอ่นหนา้คดิเปน็รอ้ยละ ๙.๕๓ 
ทั้งนี้ แนวโน้มมูลค่าการโฆษณาในแต่ละเดือนของช่องเดิม ๖ ช่องรายการนั้น พบว่า 
มีแนวโน้มการปรับตัวข้ึนลงเหมือนกับปีก่อนหน้า แต่มีมูลค่าท่ีน้อยกว่า อย่างไร
ก็ตาม ในภาพรวมเมื่อเกิดการโฆษณาในช่องดิจิตอลใหม่ ทำาให้มูลค่าการโฆษณาใน
ชอ่งรายการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิเพิม่สงูขึน้อยา่งชดัเจน ตามจำานวนนาทกีารโฆษณาที่
เกิดมากขึ้นตามจำานวนช่องรายการที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่ามูลค่าโฆษณา
ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในปี ๒๕๕๘ จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจากการที่
ช่องดิจิตอลเริ่มมีความนิยมในการรับชมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และทำาให้มีผู้ซื้อโฆษณาเพิ่ม 
มากขึน้ ทัง้นี ้รายละเอยีดมลูคา่การโฆษณา และนาททีีใ่ชใ้นการโฆษณาในแตล่ะเดอืน  
ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๓ และแผนภูมิที่ ๓๔ 

แผนภูมิที่ ๓๓: มูลค่าการโฆษณาตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗

●	 มูลค่าตลาดเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม
ทีผ่่านมานัน้การโฆษณาผ่านเคเบิล้ทวีีและทวีีดาวเทยีมมแีนวโนม้เตบิโตขึน้เรือ่ยๆ แต่
ในป ี๒๕๕๗ นีไ้ดม้ทีศิทางการเคลือ่นไหวทีแ่ตกตา่งจากปกีอ่นอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยพบ
วา่ มลูคา่ลดลงจากปกีอ่นหนา้ถงึ ๔,๖๗๖ ลา้นบาท หรอืคดิเปน็การลดลงรอ้ยละ ๓๙.๔ 
จากที่เคยมีมูลค่าเติบโตในอัตราค่อนข้างสูงในปี ๒๕๕๖ (เติบโตร้อยละ ๒๒.๗๙ จาก
ปี ๒๕๕๕) ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๕

แผนภูมิที่ ๓๕: มูลค่าการโฆษณาผ่านเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

มูลค่าการโฆษณา

ล้านบาท
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๐

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

๕,๖๘๒ ๕,๘๓๓ ๖,๐๓๗ ๖,๒๗๒
๖,๖๓๗ ๗,๒๖๗ ๗,๗๐๙ ๗,๖๗๒

๗,๓๔๓

๒๕๕๖

ช่องเดิม ปี ๒๕๕๖ ๕,๐๐๖ ๕,๓๒๕ ๖,๒๐๔ ๕,๗๔๑ ๖,๐๐๘ ๕,๙๑๘ ๕,๘๔๕ ๖,๑๐๔ ๕,๙๑๔ ๖,๐๑๕ ๕,๙๔๖ ๕,๒๒๑ ๖๙,๒๔๙

ช่องเดิม ปี ๒๕๕๗ ๔,๗๑๒ ๔,๘๓๕ ๕,๘๔๗ ๕,๔๒๗ ๕,๔๘๔ ๕,๕๒๖ ๕,๔๗๐ ๕,๕๘๕ ๕,๓๑๐ ๕,๓๗๗ ๕,๓๔๘ ๔,๘๕๓ ๖๓,๗๗๕

ช่องดิจิตอล ๒๕๕ ๓๔๘ ๕๑๑ ๘๐๑ ๑,๐๕๒ ๑,๙๕๘ ๒,๓๓๒ ๒,๓๒๔ ๒,๔๙๐ ๑๒,๐๗๑

ช่องเดิม ๒๗,๑๑๔ ๒๕,๕๘๔ ๓๐,๒๙๘ ๒๘,๘๕๙ ๒๙,๕๕๙ ๒๘,๒๘๔ ๒๘,๘๙๖ ๒๙,๔๐๙ ๒๘,๑๑๓ ๒๘,๘๓๘ ๒๗,๙๔๘ ๒๕,๘๑๑

ช่องดิจิตอล - - - ๓๘,๔๐๔ ๔๖,๐๘๔ ๔๔,๙๔๗ ๖๕,๘๗๓ ๖๗,๕๙๑ ๗๓,๘๘๔ ๘๑,๔๖๕ ๗๙,๙๕๒ ๘๕,๒๑๙

รวม ๒๗,๑๑๔ ๒๕,๕๘๔ ๓๐,๒๙๘ ๖๗,๒๖๓ ๗๕,๖๔๓ ๗๓,๒๓๒ ๙๔,๗๖๙ ๙๗,๐๐๐ ๑๐๑,๙๙๗ ๑๑๐,๓๐๓ ๑๐๗,๙๐๐ ๑๑๑,๐๓๐

นาทีการโฆษณา

นาที

๑๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

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

มูลค่าการโฆษณา

ล้านบาท
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐

๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๗,๔๙๖

๙,๖๕๓

๑๑,๘๕๓

๗,๑๗๗

แผนภูมิที่ ๓๔: นาทีการโฆษณาตลาดโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ปี ๒๕๕๗

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗288 289

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 มูลค่าการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
มูลค่าการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM คลื่นหลักในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล จำานวน ๓๖ สถาน ี(88.0 - 91.5 MHz, 93.0 - 103.5 MHz และ 104.5 - 107.0 MHz)  
รวมตลอดทั้งปีมีมูลค่า ๕,๖๒๔.๕๗ ล้านบาท เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ทางวิทยุ ในปีนี้เทียบกับปี ๒๕๕๖ พบว่า มีมูลค่าการโฆษณาที่ตำ่ากว่าตลอดทั้งปี  
และโดยรวมมูลค่าลดลงจากปีก่อนหน้า ๖๙๖.๗๓ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๖ มีมูลค่า 
การโฆษณารวม ๖,๓๒๑.๓๐ ล้านบาท) หรอืลดลงประมาณร้อยละ ๑๑ ดงัรายละเอยีด 
ปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๖

มูลค่าการโฆษณา

ล้�นบ�ท
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๐
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๓๖
๒ ๔๐

๔

๓๗
๑ ๔๓

๗

๔๘
๔

๒๕๕๗

๕๖
๓

๔๓
๕ ๕๐

๗

๔๕
๘ ๕๔

๒

๔๕
๘ ๕๕

๖

๔๖
๗ ๕๒

๖

๔๗
๘ ๕๕

๗

๕๐
๗ ๕๔

๑

๕๕
๐

๕๔
๖

๕๐
๗๕๗

๑

๕๗
๐

๕๔
๙

●	 ระดบัการแข่งขันในตลาดทีเ่กีย่วข้องในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๒๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำาหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งต่อมา กสทช. ได้
ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญใน
ตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และมาตรการเฉพาะ
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนี้ตามข้อ ๑๔ ของประกาศดังกล่าวได้กำาหนดให้
สำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคม 
หรือ สำานักงาน กสทช. จะต้องดำาเนินการจัดทำารายงานวิเคราะห์ระดับการแข่งขัน
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญในแต่ละตลาด
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่เห็นสมควรอาจเสนอมาตรการเฉพาะในการกำากับดูแล 
ลว่งหนา้ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์หรอื กสท.  
ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วนั นบัตัง้แตว่นัทีป่ระกาศมผีลใชบ้งัคบั โดยรายงานวเิคราะห์
ระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องตามประกาศดังกล่าวประกอบไปด้วยตลาดที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๑) ตลาดค้าส่งบริการ (Wholesale Market) แบ่งเป็น ๓ ตลาดประกอบด้วย
(๑) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน 

หมายความว่าตลาดค้าส่งบริการส่งสัญญาณ (Broadcasting Trans-
mission Service) โทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิตอล และบริการ 
ส่ิงอำานวยความสะดวก (Facility Service) ในโครงข่ายภาคพื้นดิน 
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ 
ในระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสองตลาดย่อย ได้แก่
- ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านโครงข่าย 

ภาคพื้นดิน หมายความถึงตลาดค้าส่งบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์
แบบดิจิตอลผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ

- ตลาดค้าส่งการให้บริการส่ิงอำานวยความสะดวกสถานีหลักในโครงข่าย 
ดิจิตอลภาคพื้นดิน หมายความถึงตลาดค้าส่งบริการสิ่งอำานวย 
ความสะดวกในสถานีหลักของโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์ 
อยู่ในระดับประเทศ

(๒) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณและสิ่งอำานวยความสะดวกผ่าน 
โครงข่ายเคเบิ้ล หมายความถึงตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์วิทยุและสิ่งอำานวยความสะดวกในโครงข่ายเคเบ้ิลให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยมีขอบเขตของตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับ
ประเทศ

(๓) ตลาดค้าส่งการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม หมายความถึง 
ตลาดคา้สง่บรกิารสง่สญัญาณโทรทศัน ์วทิย ุและสิง่อำานวยความสะดวก
ในโครงข่ายดาวเทียมให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยมีขอบเขตของ
ตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ ซึ่งมีสองตลาดย่อยได้แก่ 
- ตลาดการใหบ้รกิารสง่สญัญาณผา่นโครงขา่ยดาวเทยีมทีม่กีารบอกรบั

สมาชิก หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น

- ตลาดการให้บริการส่งสัญญาณผ่านโครงขา่ยดาวเทยีมทีไ่มม่กีารบอก
รับสมาชิก หมายความว่า ตลาดการให้บริการส่งสญัญาณผา่นโครงขา่ย 
ดาวเทียมที่ไม่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น

๒) ตลาดคา้ปลกีบรกิาร (Retails Market) พจิารณาเฉพาะตลาดค้าปลกีการให้บรกิาร
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หมายความว่า ตลาดค้าปลีกการให้บริการโทรทัศน์
แบบแอนะล็อกและดิจิตอลให้กับผู้ใช้บริการปลายทางผ่านโครงข่ายเคเบิ้ล
หรือโครงข่ายดาวเทียมทั้งแบบไม่มีค่าบริการและแบบมีค่าบริการรายเดือน 
โดยมีขอบเขตตลาดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับประเทศ

แผนภูมิที่ ๓๖: ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM คลื่นหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

๒๕๕๖

ที่ม�:	สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�ก	Nielsen	
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

มูลค่าการโฆษณา

๘.๐ ๔๐.๐๐
๗.๐ ๓๕.๐๐
๖.๐ ๓๐.๐๐
๕.๐ ๒๕.๐๐
๔.๐ ๒๐.๐๐
๓.๐ ๗.๒๐ ๖.๙๒ ๖.๖๖ ๖.๓๖ ๖.๐๔ ๕.๖๙ ๑๕.๐๐
๒.๐ ๑๐.๐๐
๑.๐ ๕.๐๐
๐.๐ ๐.๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้ 
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น ในปี ๒๕๕๗ สำานักงานฯ จึงอยู่ระหว่างขั้นตอน 
การดำาเนินการเพ่ือจัดทำารายงานวิเคราะห์ระดับการแข่งขันในตลาดท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมระบุ 
ผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญในแต่ละตลาดท่ีเก่ียวข้องภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศมีผลใช้บังคับเพื่อเสนอต่อ กสท. ตามกระบวนการและขั้นตอนของประกาศฯ

๒.	สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม		
สำานกังาน กสทช. ไดด้ำาเนนิการวเิคราะหส์ภาพตลาดและการแขง่ขนัในกจิการโทรคมนาคม

ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ ของ ๓ ตลาดท่ีสำาคัญ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจำาท่ี บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้

๑)  ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ (Fixed Line Services) 
 ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาท่ีภายในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ ๕ ราย 

ได้แก่ บมจ.ทีโอที (TOT) ให้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัว
ประเทศ ในขณะที่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (True) ให้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ บมจ. ทีทีแอนด์ที (TT&T) ต่างเป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ประจำาที่ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงานของ บมจ. ทีโอที (TOT) และ
มีผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ีรายใหม่อีก ๒ ราย๑๓ คือ 
บริษัท Triple T Broadband (รับอนุญาตประกอบการเมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙) และบริษัท True Universal Convergence (รับอนุญาตประกอบการ 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙) เพื่อให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ต่ า งจั งหวั ด  ปั จจุบันมี จำ านวนผู้ ล งทะ เ บียนใช้บริ การ โทรศัพ ท์ประจำ า ท่ี   
(Fixed Line Subscribers) จำานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕.๖๙ ล้านเลขหมาย  
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีจำานวนรวมทั้งสิ้น ๖.๐๔ ล้านเลขหมาย  
หรือลดลงร้อยละ ๕.๗๙ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๗ 

แผนภูมิท่ี ๓๗: จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ี ณ ส้ินปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ 

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่

๓๖.๘๐
๓๕.๐๘

๓๓.๓๓
๓๑.๘๔ ๒๙.๙๗ ๒๘.๒๑ (ร้อยละ)

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม		

๑๓	ท้ังสองบริษัทก็มีพ้ืนฐ�นม�จ�กก�รขย�ยขอบเขตก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร�ยเก่�เพ่ือให้ส�ม�รถให้บริก�รนอกกรอบของสัญญ�ร่วมก�รง�น

  เนือ่งจากภาวะตลาดทีอ่ิม่ตวั ซึง่มอีตัราการเตบิโตชะลอตวัลงและถดถอยจาก
หลายสาเหตุประกอบกัน ทั้งในแง่วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี  
PSTN ประกอบกับการทดแทนกันของเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพวิถีการดำาเนินชีวิตประจำา 
วันที่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณสมบัติเฉพาะของบริการที่ทดแทนบริการโทรศัพท ์
ประจำาที่ ทั้งในด้านความสะดวกสบาย มีรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย ตลอดจน 
แนวโน้มของอตัราค่าบรกิารทีม่แีนวโน้มลดตำา่ลงหรอืตำา่กว่าโดยการเปรยีบเทยีบต่างๆ  
ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนทำาให้การกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์
ประจำาที่จะต้องปรับตัว เพื่อพยายามให้ตลาดไม่ปรับลดรุนแรง สะท้อนได้จากกลยุทธ์
ทางด้านราคาของผู้ให้บริการต่างๆ ที่จะพยายามกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการด้วย 
การกำาหนดระดับราคาในลกัษณะการส่งเสรมิการขายต่างๆ ให้ใกล้เคยีงตามพฤตกิรรม
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง  

  อย่างไรก็ตาม หากจำาแนกตลาดบริการนี้ตามพื้นที่ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการ
โทรศพัทป์ระจำาทีใ่นเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล มจีำานวนประมาณ ๒.๙๙ 
ล้านเลขหมาย และในเขตพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาคมีจำานวนประมาณ ๒.๗๐ ล้านเลขหมาย 
หรือคิดเป็นสัดส่วนบริการโทรศัพท์ประจำาที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 
๕๒.๕๕ ภูมิภาคร้อยละ ๔๗.๔๕ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๘

ตารางที่ ๗๘: จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ 

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ ปี 2๕๕2 ปี 2๕๕3 ปี 2๕๕4 ปี 2๕๕๕ ปี 2๕๕6 ปี 2๕๕7

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ล้านเลขหมาย) ๓.๗๐ ๓.๕๗ ๓.๔๘ ๓.๓๗ ๓.๑๐ ๒.๙๙

ภูมิภาค (ล้านเลขหมาย) ๓.๕๐ ๓.๓๕ ๓.๑๘ ๒.๙๙ ๒.๙๕ ๒.๗๐

รวมทั่วประเทศ (ล้านเลขหมาย) ๗.๒๐ ๖.๙๒ ๖.๖๖ ๖.๓๖ ๖.๐๔ ๕.๖๙

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) -๓.๘๙ -๓.๘๑ -๔.๔๖ -๕.๐๕ -๕.๘๔

สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการต่อจำานวน
ประชากร ๑๐๐ คน (ร้อยละ)

๑๐.๗๗ ๑๐.๕๐ ๑๐.๐๖ ๙.๕๗ ๙.๐๕ ๘.๔๙

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ) ๓๒.๑๘ ๒๔.๔๕ ๒๓.๔๘ ๒๒.๔๗ ๒๐.๓๖ ๑๙.๔๕

ภูมิภาค (ร้อยละ) ๖.๓๒ ๖.๕๔ ๖.๑๙ ๕.๘๑ ๕.๗๒ ๕.๒๒

สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการต่อจำานวน
ครัวเรือน (ร้อยละ)

๓๖.๘๐ ๓๕.๐๘ ๓๓.๓๓ ๓๑.๘๔ ๒๙.๙๗ ๒๘.๒๑

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ) ๑๒๕.๐๓ ๑๑๙.๘๘ ๑๑๘.๒๘ ๑๑๔.๓๙ ๑๐๔.๙๙ ๑๐๑.๕๖

ภูมิภาค (ร้อยละ) ๒๑.๐๘ ๒๐.๐๑ ๑๘.๖๘ ๑๗.๓๘ ๑๗.๑๒ ๑๕.๖๖

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

สัดส่วนต่อจำานวนครัวเรือนทั่วประเทศ

(ล
้�น

เล
ขห

ม�
ย)
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓๕.๐๐
๓๐.๐๐
๒๕.๐๐
๒๐.๐๐
๑๕.๐๐
๑๐.๐๐

๕.๐๐
๐.๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

สัดส่วนต่อจำานวนประชากร ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภูมิภาค

สัดส่วนต่อจำานวนประชากร ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภูมิภาค

  จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่จำาแนกตามพื้นที่ให้บริการปี 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัดการแพร่กระจาย (Diffusion)  
พบว่า มีสัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ที่เปิดใช้บริการต่อ
จำานวนประชากร ๑๐๐ คน (Fixed Line Penetration Rate) รวมทั่วประเทศอยู่ใน
ช่วงระหว่าง ๘ - ๑๑ เลขหมายต่อจำานวนประชากร ๑๐๐ คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่
เบาบาง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในระดับโลก โดยตามข้อมูลของ ITU คาดการณ์
ว่าปี ๒๕๕๗ ค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายดังกล่าวในระดับภาพรวมโลกอยู่ที่ประมาณ 
๑๕.๘๔๑๔ โดยสาเหตุที่ทำาให้การแพร่กระจายของประเทศไทยมีค่าค่อนข้างน้อย 
เนือ่งจากสดัส่วนของจำานวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารในเขตภมูภิาคค่อนข้างเบาบางมาก 
โดยอยูใ่นช่วง ๕-๖ เลขหมายต่อจำานวนประชากร ๑๐๐ คน ในขณะทีก่ารแพร่กระจาย
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลสงูถงึ ๒๐-๓๒ เลขหมายต่อจำานวนประชากร ๑๐๐ คน  
ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๓๘ ซึ่งทำาให้ยังคงปรากฏภาพของความเหลื่อมลำ้า
ในการเข้าถึงและใช้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ีระหว่างพื้นที่ในเขตเมืองกับภูมิภาค แต่
เมื่อพิจารณาการมีโทรศัพท์ประจำาที่ต่อครัวเรือนแล้วพบว่า ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจะมีโทรศัพท์ประจำาที่ใช้อย่างน้อย ๑ เลขหมาย แต่เขตภูมิภาคจะมี ๖-๗ 
ครัวเรือน ที่ติดตั้งและใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ ๑ เลขหมาย ดังรายละเอียดปรากฏ
ในแผนภูมิที่ ๓๙

แผนภูมิที่ ๓๘: สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ จำาแนกตามพื้นที่ให้บริการต่อจำานวน
ประชากร ๑๐๐ คน ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	
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๕.๘๑ ๕.๗๒ ๕.๒๒

๙.๐๕ ๘.๔๙
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๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๑๒๕.๐๓ ๑๑๙.๘๘ ๑๑๘.๒๘ ๑๑๔.๓๙
๑๐๔.๙๙ ๑๐๑.๕๖

๓๖.๘๐ ๓๕.๐๘ ๓๓.๓๓ ๓๑.๘๔
๒๙.๙๗ ๒๘.๒๑

๒๑.๐๘ ๒๐.๐๑ ๑๘.๖๘ ๑๗.๓๘ ๑๗.๑๒ ๑๕.๖๖

๑๔	ITU	World	Telecommunication	/	ICT	Indicators	database.

  นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ส่วนแบ่งตลาดของ TOT และ TRUE เพิ่มข้ึน 
โดยเฉลี่ยร้อยละ ๑.๘๐ ต่อปี และร้อยละ ๐.๑๔ ต่อปี ตามลำาดับ ในขณะที่ TT&T  
มีส่วนแบ่งตลาดลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ ๘.๒๙ ต่อปี  ดงัรายละเอยีดปรากฏในแผนภมูทิี ่๔๐ 
และค่า HHI ทัว่ประเทศ ปี ๒๕๕๗ อยูท่ี ่๔,๖๗๒ ดงัรายละเอยีดปรากฏในแผนภมูทิี ่๔๑  
โดยไม่มผู้ีให้บริการรายใหม่เข้ามาแข่งขนัเพ่ิมเตมิแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าการกระจกุตวั 
ของการให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ค่อนข้างสูงและอยู่กับผู้ให้บริการ
รายใหญ่รายเดิม โดยมีสาเหตุหลักๆ จากลักษณะของธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์
ประจำาท่ี ซึง่ต้องมกีารลงทนุสงู จงึทำาให้เกดิการผกูขาดโดยธรรมชาต ิการเข้ามาแข่งขัน
ของผูใ้ห้บรกิารรายใหม่ยงัมเีหตขุองข้อจำากดัต่างๆ ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาจนกระทัง่
ทำาให้ผลวิเคราะห์การลงทนุในเชงิพาณชิย์สำาหรบักจิการโทรศพัท์ประจำาท่ีนัน้ไม่คุม้ค่า 
ประกอบกับตลาดท่ีอยู่ในภาวะอิ่มตัวเต็มท่ี พฤติกรรมผู้ใช้บริการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยการใช้บรกิารทีอ่าจทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยอีืน่ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์การสือ่สาร 
ได้ด้วยเหตุผลของความสะดวกและต้นทุนอัตราค่าใช้บริการที่ตำ่ากว่า

แผนภูมิที่ ๔๐: สถิติและแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่ของประเทศไทยจำาแนกตาม 
ผู้ให้บริการ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

แผนภูมิที่ ๔๑: ค่า HHI ตลาดโทรศัพท์ประจำาที่ (Herfindahl-Hirsch man Index: HHI)
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HHI Trend

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

แผนภูมิที่ ๓๙: สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ จำาแนกตามพื้นที่ให้บริการต่อ 
จำานวนครัวเรือน ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒)  ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) ปี ๒๕๕๗ มีจำานวน

รวมประมาณ ๙๗.๑๐ ล้านเลขหมาย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ 
ซึง่มจีำานวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารจำานวน ๙๒.๙๔ ลา้นเลขหมาย หรอือตัราการเตบิโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔๘ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๒ 

แผนภูมิที่ ๔๒: จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

  เมื่อจำาแนกจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามลักษณะ
ของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำานวนประมาณ ๙๗.๑๐ ล้านเลขหมายนั้น จำาแนกเป็น 
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการแบบเติมเงิน (Pre-paid) เป็นส่วนใหญ่ จำานวนประมาณ  
๘๔.๒๔ ล้านเลขหมายหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๖.๗๖ ของจำ านวน 
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการใน
แบบการชำาระเงนิแบบรายเดอืน (Post-paid) จำานวนประมาณ ๑๒.๘๖ ลา้นเลขหมาย  
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๒๔ ซ่ึงแตกต่างกันถึงประมาณ ๗ เท่า โดยสัดส่วน 
ของผู้ลงทะเบียนใช้บริการแบบเติมเงินมีสัดส่วนท่ีลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๕๖ ผู้ลงทะเบียนใช้บริการแบบเติมเงินส่วนใหญ่จำานวนประมาณ ๘๑.๖๖ 
ล้านเลขหมายหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๗.๘๖ ของจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ัง้หมด และผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารในแบบการชำาระเงนิแบบรายเดอืน 
มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒.๑๔ ซ่ึงแตกต่างกันประมาณ  
๗ เท่าของการใช้บริการแบบเติมเงิน ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๓

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
ต่อจำานวนประชากร ๑๐๐ คน

๑๕๐.๐๐

๗๕ ๑๑๒.๕๐

๕๐ ๗๕.๐๐

๒๕ ๓๗.๕๐

๐ ๐.๐๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๖๑.๘๔

๖๕.๙๕

๗๑.๗๓ ๗๗.๔๕ ๘๕.๐๑
๙๒.๙๔ ๙๗.๑๐

๙๓.๐๑ ๙๘.๕๘
๑๐๘.๘๑

๑๑๖.๙๗

๑๒๗.๘๕
๑๓๙.๒๒

๑๔๔.๙๑

แผนภูมิที่ ๔๓: สัดส่วนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Pre-paid และ Post-paid

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

  หากพิจารณาถึงส่วนแบ่งทางการตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ปี ๒๕๕๗ 
พบว่า กลุ่มบริษัท AIS มีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุดร้อยละ ๔๕.๖๓ อันดับที่สองเป็น 
กลุม่บรษิทั DTAC สว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ ๒๘.๘๕ และคา่ HHI ตลาดโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๓,๕๐๘ ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๔

แผนภูมิที่ ๔๔: ส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทุกประเภทปี ๒๕๕๗

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม		

Pre-Paid Post-Paid

๑๐๐

๗๕

๕๐

๒๕

๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๘๙.๕๒ ๘๙.๘๘ ๘๙.๗๕๘๙.๓๑ ๘๘.๔๙ ๘๗.๘๖ ๘๖.๗๖

กลุ่มบริษัท AIS 
๔๕.๖๓%

กลุ่มบริษัท DTAC 
๒๘.๘๕%

CAT 
๐.๕๖%

TOT
๐.๖๑%

กลุ่มบริษัท TRUE Mobile 
๒๔.๓๕%

(ล
�้น

เล
ขห

ม�
ย)

(ร้อยละ)

(ร
้อย

ละ
)

๑๐.๔๘ ๑๐.๖๙ ๑๐.๑๒ ๑๐.๒๕ ๑๑.๒๕ ๑๒.๑๔ ๑๓.๒๔



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗296 297

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓)  ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต 
 บริการอิน เทอร ์ เน็ตของประเทศไทยมีพัฒนาการและการเปลี่ ยนแปลง 

รูปแบบการให้บริการและการใช้งานท่ีหลากหลาย โดยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
(Internet Service Provider: ISP) ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ใช้หรือดำาเนินการให้ 
ผู ้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ผู ้ให้บริการโครงข่าย (Network  
Provider) ทีเ่ปน็เส้นทางสำาหรับให้บรกิารถงึผูใ้ชบ้รกิาร และผู้ให้บริการวงจรระหว่าง
ประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ท่ีเป็นผู้ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง 
ผู ้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ  
โดยปัจจุบันตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วตำ่า (Narrowband Internet)  
นั้นค่อยๆ เลือนหายไปจากตลาดบริการอินเทอร์เน็ต จนกระท่ังเหลือเพียงประมาณ 
ร้อยละ ๐.๗๒ ของจำานวนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของปี ๒๕๕๗ ในขณะที่
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
๗๙.๖๖ ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตท้ังหมด ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบ 
ตั้ งแต ่ป ี  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ และการใช ้บริการอินเทอร ์ เน็ตผ ่านบริการอื่น 
เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะ FTTP และ Cable Modem เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
๒๐๐.๙๖ และร้อยละ ๕๑.๗๑ ตามลำาดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี ๒๕๕๖  ดงัรายละเอยีด
ปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๕

แผนภูมิที่ ๔๕: สัดส่วนมูลค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

  จากภาพของการเปล่ียนแปลงในจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำาให้จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพิ่มขึ้นสูงถึง ๕.๕๒ ล้านราย ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้ลงทะเบียน
ใช้บริการอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูท่ีเพิม่ข้ึนชดเชยกบัจำานวนผูล้งทะเบียนใช้อนิเทอร์เนต็
ความเร็วตำ่าที่ลดลง หรืออาจกล่าวได้ว ่าผู ้ใช ้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วตำ่า 
บางส่วนยกเลิกการใช้บริการและหันไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแทน ดังนั้น 
ค่าสัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่ ๘.๒๓ ราย 
ต่อจำานวนประชากร ๑๐๐ คน หรอื ๒๗.๓๖ ครวัเรอืนทีล่งทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงต่อจำานวนครัวเรือนทั้งประเทศ ๑๐๐ ครัวเรือน  ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในแผนภูมิที่ ๔๖ และแผนภูมิที่ ๔๗

 
 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๑๐.๘๗
๑.๙๐

๘๗.๒๓

๘.๗๔
๕.๗๒

๘๔.๕๔

๖.๙๑
๙.๙๓

๘๓.๑๕

๓.๖๕
๑๓.๖๖

๘๒.๗๐

๐.๗๒
๑๙.๖๒

๗๙.๖๖

xDSL Dial-up Other

แผนภมูทิี ่๔๖: จำานวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู  ในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

	 ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

 
แผนภูมิที่ ๔๗: สัดส่วนจำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

ต่อจำานวนประชากรและต่อครัวเรือนปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	สำ�นักง�น	กสทช.		

  จากการวเิคราะห์สภาพการแข่งขันในตลาดอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูปัจจบุนั
พบว่า ผู้ให้บรกิารรายหลักยงัคงอยูใ่นกลุ่มหรอืบรกิารของผู้ให้บรกิารโทรศพัท์ประจำาที ่
โดยการตั้งบริษัทย่อยสำาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต และในการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของผู้เป็นเจ้าของโครงข่าย ผู้มสิีทธิในโครงข่ายตามสัญญาร่วมการงาน ทำาให้เกดิความ
ได้เปรียบในแง่ต้นทุนการให้บริการ จากการที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าโครงข่ายหรือมีค่าใช้
โครงข่ายในราคาตำา่ สามารถให้บรกิารแก่ลกูค้าผูใ้ช้บรกิารของตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง 
โดยส่วนแบ่งตลาดผูใ้ห้บรกิารเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็แบบ xDSL นัน้ ผูใ้ห้บรกิารรายใหญ่
มคีวามเกีย่วข้องกบัผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำาที ่โดยในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ผูน้ำาตลาด 
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี ๒๕๕๗ คือ บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต (TRUE)  
มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ ๓๗.๗๒ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีสัดส่วน 
รอ้ยละ ๓๖.๗๑ รองลงมาเป็นในกลุม่ 3BB ทีร้่อยละ ๓๐.๓๐ เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 
ปี ๒๕๕๖ ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๒๘.๘๖ นอกจากนั้นผู้ให้บริการ บมจ. ทีโอที (TOT) 
มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่มีเพียงร้อยละ ๓๐.๕๖ เป็นร้อยละ ๒๖.๖๖  

จำานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

๖.๐๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๓.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๐.๐๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๒.๖๒

๓.๒๐
๓.๘๒

๔.๓๕

๔.๙๓
๕.๕๒

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำานวนประชากร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อครัวเรือน

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๓.๙๒ ๔.๘๖ ๕.๗๗

๑๙.๑๓
๒๑.๕๘

๒๔.๔๕

๒๗.๓๖

๖.๕๕
๗.๓๙

๘.๒๓๑๓.๔๐
๑๖.๒๓

ล้านราย

(ร
้อย

ละ
)

(ร
้อย

ละ
)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗298 299

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ในขณะทีผู่ใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ (ISPs) รายอืน่ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกบัการให้บรกิาร
โครงข่าย PSTN มีส่วนแบ่งตลาดในปี ๒๕๕๗ อยู่ท่ีเพียงร้อยละ ๕.๓๒ เพิ่มข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีเพียงร้อยละ ๓.๘๖ รายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๘ 
และค่า HHI มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยสิ้นสุดปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๓,๐๘๐ ดังรายละเอียด
ปรากฏในแผนภูมิที่ ๔๙

แผนภูมิที่ ๔๘: ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	

แผนภูมิที่ ๔๙: ค่า HHI ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ที่ม�:	ส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมน�คม	สำ�นักวิช�ก�รและจัดก�รทรัพย�กรโทรคมน�คม	
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TRUE TOT 3BB Others

๓.	ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำาอันมีลักษณะเป็นการครอบงำาในกิจการ	
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
๑) ขอ้สังเกตเกีย่วกบัการกระทำาอันมลัีกษณะเปน็การครอบงำาในกิจการกระจายเสยีง และ

กิจการโทรทัศน์ 
กสทช. ไดด้ำาเนนิการจดัทำารา่งประกาศ กสทช. เรือ่ง การกำาหนดลักษณะและมาตรการ
กำากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เพื่อกำาหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้าม 
สือ่ หรอืการครอบงำากจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันท์ีใ่ชค้ลืน่ความถี ่ระหวา่ง
ส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

๒) ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทำาอันมีลักษณะเป็นการครอบงำาในกิจการโทรคมนาคม
ในปี ๒๕๕๗ สำานักงาน กสทช. ได้ดำาเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 
ตามประกาศ  กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารควบรวมและการถอืหุน้ไขวใ้นกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายละเอียดดังนี้ 

บรษิทั ซปุเปอร ์บอรด์แบนดเ์นท็เวอรค์ จำากดั ไดแ้จง้การควบรวมกจิการกบั บรษิทั  
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทอินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด  
ในสดัสว่นรอ้ยละ ๒๙ ของหุน้ทัง้หมด  คดิเปน็เงนิ ๑๔.๕ ลา้นบาท โดยชำาระหุ้นจำานวน
ร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าที่จดทะเบียนแล้ว คิดเป็นเงิน ๓.๖๒๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นการ 
ได้รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท สอดคล้อง
กับข้อกำาหนดของประกาศฯ  ตามข้อ ๔ วรรคสอง ของประกาศดังกล่าวและ 
การควบรวมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันแต่อย่างใด สำานักงาน กสทช.  
ได้แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทรับทราบแล้ว

๔.	รายงานคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าบริการกิจการโทรคมนาคม
ประเภทต่างๆ

คุณภ�พก�รให้บริก�ร
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ และเพื่อให้ 

เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภท
เสยีง และประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของคณุภาพการใหบ้รกิารประเภทขอ้มลูสำาหรบั 
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยได้กำาหนดค่าช้ีวัดคุณภาพบริการเพ่ือบังคับใช้กับผู้ประกอบการ  
ทั้งนี้ สำานักงาน กสทช. ได้ดำาเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการ 
ให้บริการ ทั้งการให้บริการประเภทเสียง ซึ่งประกอบด้วย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
โทรศัพท์ประจำาที่ และบริการโทรศัพท์สาธารณะ 

(ร
้อย

ละ
)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗300 301

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูล โดย
สำานักงาน กสทช. จะดำาเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ๑๕ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และการตรวจสอบจากรายงานคุณภาพ
การให้บริการจากผู้ประกอบการซ่ึงต้องนำาส่งให้แก่สำานักงาน กสทช. เป็นรายไตรมาส  
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการประเภทเสียง โดยให้ผู้ให้บริการรายงาน 
ผลการวดัคณุภาพการใหบ้รกิารซึง่ดำาเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิาร มายงัสำานกังาน 
กสทช. โดยมีค่าชี้วัดคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  
ในบริการประเภทต่างๆ ดังนี้ 
●	 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 

อตัราสว่นการเรยีกสำาเรจ็กรณีทีเ่ปน็การโทรศพัทภ์ายในโครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกนั 
อัตราส่วนการเรียกสำาเร็จกรณีท่ีเป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ อัตราส่วน
จำานวนการเรียกที่สำาเร็จ ต่อจำานวนการเรียกท้ังหมด อัตราส่วนของกรณีท่ีสายหลุด อัตรา 
ข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ และระยะเวลาท่ีต้องรอใน 
การขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ 

●	 บริการโทรศัพท์ประจำาที่ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการ 
ได้แก่ระยะเวลาสำาหรับการขอเร่ิมเปิดใช้บริการ ร้อยละของการติดต้ังบริการสำาเร็จภายในวันท่ี
กำาหนด ระยะเวลาในการซอ่มแซม อตัราสว่นการเรยีกสำาเรจ็ กรณท่ีีเป็นการโทรศพัท์ภายใน 
โครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกนัอัตราส่วนการเรียกสำาเร็จ กรณีท่ีเป็นการโทรข้ามโครงข่าย 
ต่างผู้ประกอบการ ความผิดพลาดของการเรียกเก็บค่าบริการ และระยะเวลาท่ีต้องรอใน 
การขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ 

●	 บรกิารโทรศพัท์สาธารณะ โดยมกีารตรวจวดัคณุภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่
ความพร้อมในการใช้งานของเคร่ืองโทรศัพท์สาธารณะ อัตราส่วนการเรียกสำาเร็จ กรณีที่
เปน็การโทรศพัทภ์ายในโครงขา่ยของผูป้ระกอบการเดยีวกนั อตัราสว่นการเรยีกสำาเรจ็กรณี
ที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ และระยะเวลาท่ีต้องรอในการขอใช้บริการ
ดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ 

●	 บริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการส่ือสารดาวเทียม โดยมีการตรวจวัดคุณภาพ 
การให้บริการ ได้แก่ ระยะเวลาสำาหรับการขอเร่ิมเปิดใช้บริการ ร้อยละของการติดต้ังบริการสำาเร็จ 
ภายในวันที่กำาหนด ระยะเวลาในการซ่อมแซม ร้อยละของระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบจาก
ความเสียหายของอุปกรณ์โครงข่าย อัตราส่วนการเรียกท่ีไม่สำาเร็จกรณีท่ีเป็นการโทรศัพท์ภายใน 
โครงข่ายโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเดียวกัน ระยะเวลาท่ีใช้ในการเช่ือมต่อการเรียก ความผิดพลาด 
ของการเรียกเก็บค่าบริการ และระยะเวลาท่ีต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับ

สำานกังาน กสทช. ไดด้ำาเนนิการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงของผู้ให้บริการประเภทต่างๆ รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๗๙

ตารางที่ ๗๙: ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ

ลำาดับ บริการ ผู้ให้บริการ

๑ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

บริษัท เรียล มูฟ จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู มูฟ จำากัด

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำากัด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

๒ บริการโทรศัพท์ประจำาที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์เซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำากัด

๓ บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำากัด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

๔ บริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านการ
สื่อสารดาวเทียม

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำากัด

ข้อมูล	ณ	ไตรม�สที่	๓	/	๒๕๕๗
ที่ม�:	สำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยีโทรคมน�คม

ณ ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๗ โดยภาพรวมของมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ผู้ให้บริการในแต่ละรายมีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการอยู่
ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นตำ่าตามที่ประกาศ กสทช. กำาหนด แต่ผู้ให้บริการ
บางรายยังมีค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) เรื่อง ระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการ
ดแูลลกูค้าจากศนูย์ตอบรบัโทรศพัท์ตำา่กว่ามาตรฐาน โดยวดัค่าเฉลีย่ในไตรมาสนีไ้ด้ ๑๑๐ วนิาที 
ซึ่งตามประกาศจะต้องไม่นานเกิน ๖๐ วินาที ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๐

๑๕	สำ�นักง�น	กสทช.	แบ่งพื้นที่ในก�รตรวจวัดคุณภ�พบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกเป็น	๗	พื้นที่	คือ
	 ๑.	พื้นที่บ�งส่วนของกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล	ประกอบด้วย	๕	จังหวัด	คือ	กรุงเทพมห�นคร	นนทบุรี	ปทุมธ�น	ีสมุทรปร�ก�ร	และพระนครศรีอยุธย�
	 ๒.	พื้นที่บ�งส่วนของภ�คกล�ง	ประกอบด้วย	๗	จังหวัด	คือ	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	อ่�งทอง	ลพบุรี	สิงห์บุรี	ชัยน�ท	สระบุรี	สุพรรณบุรี
	 ๓.	พ้ืนท่ีบ�งสว่นของภ�คเหนอื	ประกอบดว้ย	๑๗	จงัหวัด	คอื	จงัหวัดเชยีงใหม	่พษิณโุลก	นครสวรรค	์เชยีงร�ย	แพร	่น�่น	พะเย�	อตุรดิตถ	์แมฮ่อ่งสอน	ลำ�พูน	ลำ�ป�ง	กำ�แพงเพชร	ต�ก	สโุขทยั	 
	 	 พิจิตร	เพชรบูรณ	์อุทัยธ�นี
	 ๔.	พื้นที่บ�งส่วนของภ�คตะวันออก	ประกอบด้วย	๙	จังหวัด	คือ	จังหวัดชลบุร	ีพัทย�	ระยอง	นครน�ยก	ปร�จีนบุร	ีฉะเชิงเทร�	สระแก้ว	จันทบุร	ีตร�ด
	 ๕.	พื้นที่บ�งส่วนของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	๒๐	จังหวัด	คือ	จังหวัดนครร�ชสีม�	อุบลร�ชธ�นี	ขอนแก่น	อุดรธ�นี	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	ยโสธร	ชัยภูมิ	อำ�น�จเจริญ 
	 	 หนองบัวลำ�ภู	เลย	มห�ส�รค�ม	ร้อยเอ็ด	ก�ฬสินธุ์	สกลนคร	นครพนม	มุกด�ห�ร	บึงก�ฬ	หนองค�ย
	 ๖.	พื้นที่บ�งส่วนของภ�คใต	้ประกอบด้วย	๑๖	จังหวัด	คือ	จังหวัดภูเก็ต	สุร�ษฎร์ธ�น	ีห�ดใหญ	่นครศรีธรรมร�ช	ชุมพร	ระนอง	พังง�	กระบี่	ตรัง	พัทลุง	สตูล	สงขล�
	 	 พื้นที่บ�งส่วนของภ�คตะวันตก	ประกอบด้วย	๗	จังหวัด	คือ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์นครปฐม	สมุทรส�คร	ร�ชบุรี	ก�ญจนบุรี	สมุทรสงคร�ม	เพชรบุรี	



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗302 303

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตารางที่ ๘๐: คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

ผู้ให้บริการ
ประเภทการ
ให้บริการ

พารามิเตอร์
ที่ไม่เป็น
ไปตาม

มาตรฐาน

เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย 
ที่วัดได้

คำาอธิบาย

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 

จำากัด 
(มหาชน)

โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่

ระยะเวลาที่
ต้องรอในการ
ขอใช้บริการ
ดูแลลูกค้า

จากศูนย์ตอบ
รับโทรศัพท์

ค่ามาตรฐาน
ตามประกาศ

จะต้องไม่
นานเกิน ๖๐ 

วินาที

วัดค่าเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้ได้ 
๑๑๐ วินาที

บริษัทได้ชี้แจงสาเหตุ 
บริษัทได้ชี้แจงถึงสาเหตุโดย
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากบริการ 
my มีการเปลี่ยนโปรโมชั่น 
และระบบ operation and 
maintenance ไม่รองรับ
ในบาง Function มีการส่ง 
SMS ระงับหนี้บริการ my 
ลูกค้าที่ใช้ SIM Card my 
กับ Tablet ไม่สามารถเติม
เงินเองได้ทำาให้ต้องโทรเข้า 
Call Center ให้พนักงาน
เติมเงินให้ระยะเวลาในการ
ขอใช้บริการดูแลลูกค้าจาก
ศูนย์ตอบรับโทรศัพท์จึงมี

ระยะเวลาที่สูงขึ้น

บริการ ผู้ให้บริการ

ประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำากัด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

๒) การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับ 
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้ผู้ให้บริการรายงานผลการวัดคุณภาพ
บริการซึ่งดำาเนินการโดยผู้ให้บริการ มายังสำานักงาน กสทช. ทั้งสิ้น ๗ ราย 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๑

ตารางที่ ๘๑: ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูล	ณ	ไตรม�สที	่๓	/	๒๕๕๗
ที่ม�:	สำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยีโทรคมน�คม

ที่ม�:	สำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยีโทรคมน�คม
ข้อมูล	ณ	ไตรม�สที่	๓	/	๒๕๕๗
ที่ม�:	สำ�นักม�ตรฐ�นและเทคโนโลยีโทรคมน�คม

ผู้ให้บริการ
ประเภทการให้

บริการ

พารามิเตอร์ที่
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน

เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย 
ที่วัดได้

คำาอธิบาย

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 

จำากัด 
(มหาชน)

โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่

ระยะเวลาที่
ต้องรอในการ
ขอใช้บริการ

ดูแลลูกค้าจาก
ศูนย์ตอบรับ

โทรศัพท์

ค่ามาตรฐาน
ตามประกาศ

จะต้องไม่
นานเกิน ๖๐ 

วินาที

วัดค่าเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้ได้ 
๑๑๐ วินาที

บริษัทได้ชี้แจงสาเหตุ 
บริษัทได้ชี้แจงถึง

สาเหตุโดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากบริการ my 
มีการเปลี่ยนโปรโมชั่น 
และระบบ operation 
and maintenance 

ไม่รองรับในบาง 
Function มีการส่ง 

SMS ระงับหนี้บริการ 
my ลูกค้าที่ใช้ SIM 

Card my กับ Tablet 
ไม่สามารถเติมเงิน
เองได้ทำาให้ต้องโทร
เข้า Call Center ให้
พนักงานเติมเงินให้

ระยะเวลาในการขอใช้
บริการดูแลลูกค้าจาก
ศูนย์ตอบรับโทรศัพท์
จึงมีระยะเวลาที่สูงขึ้น

มีค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่มีการกำาหนดใช้ในประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ ระยะเวลา
สำาหรับการขอเร่ิมเปิดใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาท่ีต้องรอสำาหรับการโทรติดต่อ
สอบถามดา้นบรกิาร/การคดิคา่ใชบ้รกิาร/การขอรบัคำาปรกึษาจากเจา้หนา้ที ่รอ้ยละการรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัความถกูตอ้งของการคดิคา่ใชบ้รกิาร  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนจาก
ผู้ใช้บริการ และร้อยละของระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการผ่านคลื่นความถี่วิทยุ

ณ ไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๕๗ สรุปภาพรวมของมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทข้อมลูโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พบว่าการให้บริการโดยส่วนใหญ่ในแต่ละ
บริษัทมีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นตำ่าตามที่ประกาศกำาหนด แต่ผู้ให้บริการบางรายยังมีค่าชี้วัดคุณภาพบริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำาหนด ได้แก่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) เรื่อง ระยะเวลาที่ต้อง
รอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ ตำ่ากว่ามาตรฐาน โดยวัดค่าเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้ได้ ๑๑๐ วินาที ซึ่งตามประกาศจะต้องไม่นานเกิน ๖๐ วินาที ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ ๘๒

ตารางที่ ๘๒: คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่กำาหนด



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗304 30๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓) ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ โดยสำานักงาน กสทช. ดำาเนินการตรวจวัดเอง
(๑)  ปี ๒๕๕๗ การทดสอบคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทเสยีง 

แบบ Mobile to PSTN บนเครอืข่าย 3G 2.1 GHz พบว่า บรษิทั ทร ูมฟู  
จำากัด มีค่ามาตรฐานเรื่อง อัตราส่วนการเรียกสำาเร็จ (Success Call 
Ratio) กรณีท่ีเป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการ
เดียวกัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กล่าวคือ มีอัตราส่วนการเรียกสำาเร็จตำ่า
กว่าร้อยละ ๙๐ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก TRUEMOVE-H 3G 2100 
MHz ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลัง ได้มีการปรับปรุง 
ให้มีการใช้งานได้แล้วดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๓

(๒)  ผลการทดสอบคณุภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสยีง แบบ 
Mobile to Mobile บนเครือข่าย 2G/3G ของผู้ประกอบการท้ัง  
๕ ราย พบว่ามี ๑ บริษัทท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสำานักงาน 
กสทช. กำาหนด เรื่องอัตราส่วนการเรียกสำาเร็จ (Success Call Ratio) 
กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน 
ซึ่งต้องไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) 
เนื่องจาก ในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ทีโอที 
จำากัด (มหาชน)  มีปัญหาการเชื่อมต่อของการใช้งานซิมระบบเติมเงิน 

พารามิเตอร์คุณภาพ
การให้บริการ

ค่ามาตรฐาน

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ
หมายเหตุ

๑. อัตราส่วนการเรียก
สำาเร็จ (Success 
Call Ratio) กรณี
ที่เป็นการโทรศัพท์
ภายในโครงข่าย

ของผู้ประกอบการ
เดียวกัน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน เครอืข่าย 
TRUEMOVE H  

มอัีตราส่วนการเรยีก
สำาเรจ็ตำา่กว่าเกณฑ์ 

เนือ่งจากในช่วงครึง่ปี
แรก TRUEMOVE-H 

3G 2100 MHz ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่  ต่อ
มาในช่วงครึ่งปีหลัง 
ได้มีการปรับปรุงให้มี

การใช้งานได้แล้ว

๒. อัตราส่วนของกรณี
ที่สายหลุด (Drop 
Call Rate) ภายใน
โครงข่ายเดียวกัน

ไม่สูงกว่า
ร้อยละ ๒

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน -

ที่ม�:	สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม

พารามิเตอร์คุณภาพ
การให้บริการ

ค่า
มาตรฐาน

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ
หมายเหตุ

๑. อัตราส่วนการเรียก
สำาเร็จ (Success 
Call Ratio) กรณี
ที่เป็นการโทรศัพท์
ภายในโครงข่าย

ของผู้ประกอบการ
เดียวกัน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

๙๐

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
(ยกเว้น 
ในพื้นที่
บางส่วน
ของภาค
ตะวันตก) 

ผ่าน เครือข่าย TOT 2G/3G 
มีอัตราส่วนการเรียก
สำาเร็จตำ่ากว่าเกณฑ์ 
เนื่องจากปัญหา ๒ 

ประการ คือ
๑. ในพื้นที่บางส่วนของ

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล TOT 
มีปัญหาการเชื่อม
ต่อในช่วงต้นปีแรก 
สำาหรับ SIM เติม

เงิน ซึ่งในช่วงครึ่งปี
หลังได้มีการแก้ไข

ปรับปรุง ทำาให้มีการ
ใช้งานได้ดีขึ้น

๒. ในพื้นที่บางส่วน
ของภาคกลาง ภาค
เหนือ ภาคตะวัน

ออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาค
ใต้ มีปัญหาความแรง
สัญญาณในบางพื้นที่ 
อันเป็นสาเหตุทำาให้
เกิดการโทรออกยาก 

และสายหลุดได้

๒. อัตราส่วนของกรณี
ที่สายหลุด (Drop 
Call Rate) ภายใน
โครงข่ายเดียวกัน

ไม่
มากกว่า 
ร้อยละ ๒

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน -

ซึง่ปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้ในช่วงต้นปีแรกของปี ๒๕๕๗ โดยในช่วงครึง่
ปีหลัง บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)  ได้มีการแก้ไขปรับปรุง ทำาให้มี
การใช้งานได้ดีขึ้นแล้ว และปัญหาท่ีเกิดขึ้นอีกประการคือ ความแรง 
ของสญัญาณไม่ครอบคลมุทกุพืน้ทีข่องภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความแรงของสัญญาณเพียง
บางพื้นที่ อันเป็นสาเหตุทำาให้เกิดการโทรออกยาก และสายหลุดได้ 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๔

ตารางท่ี ๘๔: การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง แบบ Mobile to Mobile  
บนเครือข่าย 2G/3G (Auto Network Mode)

ที่ม�:	สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม

ตารางที่ ๘๓: การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง แบบ Mobile to PSTN  
บนเครือข่าย 3G 2.1 GHz



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗306 307

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

(๓)  จากผลการทดสอบคณุภาพการให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทขอ้มูล 
บนเครือข่าย 2G/3G (Auto Network Mode) จากผู้ประกอบการทั้ง 
๕ ราย พบว่า เครอืข่าย MY 2G/3G มอีตัราการดาวน์โหลดข้อมลูสำาเรจ็
ตำ่าในพื้นท่ีบางส่วนของภาคกลาง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีอัตรา
ความเร็วในการรับข้อมูลที่ตำ่า (Low Through - put Download) 
ถึงแม้ว่าต่อมาจะมีอัตราการดาวน์โหลดข้อมูลท่ีสำาเร็จท่ีดีข้ึน แต่เมื่อ
รวมอัตราการดาวน์โหลดสำาเร็จตลอดทั้งปีแล้ว ยังถือว่าตำ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ กสทช. กำาหนด กล่าวคือ อัตราดาวน์โหลดข้อมูลสำาเร็จ 
(Call Setup Success Rate) ต้องไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ การ
ทดสอบความเรว็เฉลีย่ในการส่งข้อมลูของ FTP กรณดีาวน์โหลด (FTP 
DL Average Throughput) พบว่า ผู้ประกอบการทุกรายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กำาหนดดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๕

ตารางที่ ๘๕: การทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล 
บนเครือข่าย 2G/3G (Auto Network Mode)

พารามิเตอร์
คุณภาพการให้

บริการ

ค่า
มาตรฐาน

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ
หมายเหตุ

๑. อัตรา 
ดาวน์โหลด 
ข้อมูลสำาเร็จ 
(Call Setup 

Success 
Rate)

ไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
(ในพื้นที่
บางส่วน
ของภาค
กลาง)

เครือข่าย MY 
2G/3G มีอัตรา 

ดาวน์โหลด 
ข้อมลูสำาเรจ็ตำา่ 

ในพื้นที่บางส่วน
ของภาคกลาง 
เนือ่งจากในช่วง
ครึง่ปีแรกมอีตัรา
ความเรว็ในการ
รบัข้อมลูทีต่ำา่ 

(Low Through- 
put Download) 

ถงึแม้ว่าต่อมา
จะมอีตัราการ 
ดาวน์โหลด 
ข้อมลูสำาเรจ็ 

ทีด่ขีึน้ แต่เมือ่
รวมอตัราการ 
ดาวน์โหลด 

สำาเรจ็ตลอดทัง้ปี
แล้ว ยงัถอืว่า 
ตำา่กว่าเกณฑ์ 

พารามิเตอร์
คุณภาพการให้

บริการ

ค่า
มาตรฐาน

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการ
หมายเหตุ

๒. ความเรว็เฉลีย่
ในการส่งข้อมลู
ของ FTP กรณี 
ดาวน์โหลด     
(FTP DL 
Average 

Throughput)

-  สำาหรบั 
3G ขึน้ไป  
ไม่ตำา่กว่า  
345 kbps

-  สำาหรบั 
2G ไม่ตำ่า
กว่า 48 
kbps

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน -

๓.  ความเร็วเฉลี่ย
ในการส่งข้อมูล
ของ FTP กรณี 
Upload (FTP 
UL Average 
Throughput) 

-  สำาหรบั 
3G ขึน้ไป  
ไม่ตำา่กว่า  
153 kbps

-  สำาหรบั 
2G ไม่ตำ่า
กว่า 20 
kbps

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน -

ที่ม�:	สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม

จากการทดสอบความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยขนาดข้อมูล 5 Mbps 3 Session พบว่า  
ผู้ให้บริการทุกรายมีความเร็วเฉลี่ยในการรับข้อมูลมากกว่า 345 kbps โดยปรากฏผลดังนี้

 • ในพืน้ทีบ่างสว่นของกรงุเทพฯ และปรมิณฑล TOT มคีวามเรว็เฉลีย่ Throughput  
ดีที่สุด รองลงมา คือ DTAC AIS TRUEMOVE-H และ my ตามลำาดับ

 • ในพื้นที่บางส่วนของภาคกลาง  TOT มีความเร็วเฉลี่ย Throughput ดีที่สุด  
รองลงมา คือ DTAC my AIS และ TRUEMOVE-H ตามลำาดับ

 • ในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือ TOT มีความเร็วเฉล่ีย Throughput ดีที่สุด  
รองลงมา คือ AIS TRUEMOVE-H my และ DTAC ตามลำาดับ

 • ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออก TOT มีความเร็วเฉลี่ย Throughput ดีที่สุด 
รองลงมา คือ DTAC AIS my และ TRUEMOVE-H ตามลำาดับ

 • ในพืน้ทีบ่างสว่นของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื TOT มีความเรว็เฉลีย่ Through-
put ดีที่สุด รองลงมา คือ AIS DTAC TRUEMOVE-H และ my ตามลำาดับ

 • ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันตก TOT มีความเร็วเฉลี่ย Throughput ดีที่สุด 
รองลงมา คือ DTAC AIS my และ TRUEMOVE-H ตามลำาดับ ดังรายละเอียด
ปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๐



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗308 309

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

แผนภูมิที่ ๕๐: ความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูล ปี ๒๕๕๗ (ขนาดข้อมูล 5 Mbps 3 Session)

สำาหรับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ดำาเนินการตามประกาศ ๒ ฉบับข้างต้น หรือละเว้นการ
ดำาเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง ให้ดำาเนินการตามบทบัญญัติในหมวด ๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ว่าด้วยการบังคับทางปกครองต่อไป

๔) การตรวจสอบคุณภาพในการใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากลยา่นความถ่ี 
2.1 GHz ได้มีการตรวจสอบการให้บริการของ AWN RF และ DTN ในเดือน
มกราคม - ตุลาคม ๒๕๕๗ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 
๒ ส่วน คือ
- ผลการทดสอบ Voice Call พบว่า AWN RF และ DTN มีอัตราการเรียก

สำาเร็จ (Voice successful call) ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด
เรื่องคุณภาพของการให้บริการที่ให้มีอัตราการเรียกสำาเร็จ ร้อยละ ๙๐ 

- ผลการทดสอบความเร็วในการรบัสง่ขอ้มลู (FTP Download) พบวา่ AWN 
RF และ DTN  มีความเร็วเฉลี่ยที่สูงกว่า 345 kbps ในกรณีดาวน์โหลด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรฐานของคณุภาพ
การใหบ้ริการโทรคมนาคมประเภทขอ้มลูสำาหรบัโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๑
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ข้อมูล	ณ	ไตรม�ส	๓	ปี	๒๕๕๗
ที่ม�:	สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คม

(kbps) (mbps)

แผนภูมิที่ ๕๑: ความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูลในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ กทค. และสำานักงาน กสทช. ได้มีการลงพื้นที่และนำารถตรวจสอบเคลื่อนที่ 
ตรวจสอบคณุภาพสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นภมูภิาคตา่งๆ ในงาน กทค. สญัจรพบประชาชน  
ปีที่ ๒ จำานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ จังหวัดชุมพร 
ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร 
ครั้งที่ ๖ ภาคกลาง กรุงเทพฯ
โดยในครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณเคลื่อนที่ 

ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านบางกรอย หมู่ท่ี ๙ ตำาบลหงส์เจริญ อำาเภอ 
ทา่แซะ จงัหวดัชมุพร ซึง่อยูใ่กลแ้นวชายแดนประเทศพมา่ และพบวา่พืน้ทีไ่มม่สีญัญาณโทรศพัท์
เคลื่อนที่ระบบ 2G แต่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  
ผู้ประกอบการจึงร่วมมือกันเชื่อมต่อสัญญาณระบบ 2G ด้วยการใช้โครงข่ายร่วมกัน และจะนำา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบ 3G ไปจำาหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาถูก รวมทั้งภายหลังจาก
ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดพิษณุโลก  
ได้ดำาเนินการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วย

ข้อมูล	ณ	เดือนตุล�คม	๒๕๕๗	

ที่ม�:	 ร�ยง�นก�รติดต�มและกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	ย่�นคว�มถี่	 2.1	GHz	ประจำ�เดือนตุล�คม	๒๕๕๗	
คณะทำ�ง�นติดต�มและกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	ย่�นคว�มถี	่2.1	GHz	

AWN RF DTN
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗310 311

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

●	 นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง สำานักงาน กสทช. ได้นำารถตรวจสอบ 
คุณภาพสัญญาณบริการ และรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณบริการจากผู้ประกอบการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย คือ AIS DTAC และ TrueMove H ตรวจสอบคุณภาพ 
สัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
ในเสน้ทาง ๕ เสน้ทาง ซึง่เปน็บรเิวณทีม่ผีูช้มุนมุอยูร่วมกนัเปน็จำานวนมาก ประกอบดว้ย 
เส้นทางที่ ๑ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ฝั่งธนบุรี 
เส้นทางที่ ๒ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-แยกปทุมวัน-ราชประสงค์-ลุมพินี-สีลม 
เส้นทางที่ ๓ ห้าแยกลาดพร้าว-วิภาวดี-วงเวียนเกษตร 
เส้นทางที่ ๔ สุขุมวิท-อโศก 
เส้นทางที่ ๖ ศูนย์ราชการ-ถนนแจ้งวัฒนะ

ทัง้นี ้จากการทดสอบสญัญาณ เมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ พบวา่ ดา้นบรกิาร
ข้อมูล ความเร็วในการดาวน์โหลด ข้อมูลของผู้ให้บริการ มีอัตราความเร็วเป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. คอืมคีวามเรว็สงูกวา่ 345 kbps โดย AIS มคีวามเรว็ 1680.714 kbps 
DTAC มีความเร็ว 1650 kbps TRUE MOVE H มีความเร็ว 1792.429 kbps TOT  
มีความเร็ว 2429.429 kbps และ my มีความเร็ว 2143.429 kbps 

ด้านบริการทางเสียง พบว่าผู้ให้บริการมีอัตราการโทรสำาเร็จในเครือข่ายสูง
กว่าร้อยละ ๙๐ และมีอัตราสายหลุดผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด ยกเว้นผู้ให้บริการรายหนึ่ง
ที่มีผลทดสอบตำ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด ซึ่งสำานักงาน กสทช. ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ดำาเนินการแก้ไขแล้ว

● ในกรณีเกดิเหตุสาธารณภยั และนำา้ท่วมในหลายพืน้ทีภ่าคใต้ จงัหวดันครศรธีรรมราช  
สรุาษฎร์ธาน ีพทัลงุ ยะลา และนราธวิาส สำานกังาน กสทช. ได้มหีนงัสอืถงึผูป้ระกอบการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์นำ้าท่วม  
ที่อาจส่งผลให้โครงข่ายหรืออุปกรณ์โทรคมนาคมท้ังในระบบบริการโทรศัพท์ 
ประจำาที่ และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชน 
ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารได้

อัตร�ค�่บริก�รโทรคมน�คม 
สำานักงาน กสทช. ได้ดำาเนินการวิเคราะห์อัตราค่าบริการหลักของ ๔ ตลาด 

ในปี ๒๕๕๗ ได้แก่ การให้บริการโทรศัพท์ประจำาที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนี้

●	 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
อัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยในปี ๒๕๕๗ ของบริการต่างๆ ในบริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยอัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยของบริการเสียง 
(Voice) ในปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๐.๔๐ บาทต่อนาที ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อพิจารณาจากปี 
๒๕๕๕ ส่วนบริการ SMS นั้นมีอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย SMS เพิ่ม
ขึ้นจาก ๐.๗๓ บาทต่อข้อความ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๐.๘๒ บาทต่อข้อความ หรือเพิ่ม
ขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐.๙๕ และ MMS เพิ่มขึ้นจาก ๑.๕๐ บาทต่อข้อความ 
ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๘๘ บาทต่อข้อความ หรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๒๕.๓๓ 
สว่นการเคลือ่นไหวทีน่า่สนใจของอตัราคา่บรกิารในป ี๒๕๕๗ นัน้อยูท่ีอ่ตัราคา่บรกิาร
ข้อมูล (Data) ที่มีอัตราค่าบริการที่ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ถึงร้อยละ ๖๑.๖๔ หรือลดลง
จาก ๐.๗๓ บาทต่อเมกะไบต์ เป็น ๐.๒๘ บาทต่อเมกะไบต์ ในปี ๒๕๕๗ 

เหตุท่ีการเคล่ือนไหวของอัตราค่าบริการต่างๆ ดังกล่าวมีความน่าสนใจเป็นเพราะ 
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
นัน้เริม่ตืน่ตวักบัการเพิม่ขึน้ของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง และความ
ต้องการใช้บริการข้อมูล (Data) ของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากบริการ 3G/4G เริ่ม
แพร่หลายมากขึ้น โดยผู้ให้บริการเน้นท่ีจะลดอัตราค่าบริการข้อมูล (Data) เป็น 
อยา่งมาก พยายามทีร่กัษาระดบัอตัราคา่บรกิารเสยีงทีย่งัมผีูใ้ชบ้รกิารจำานวนมาก และ
เพิ่มอัตราค่าบริการของ SMS และ MMS ที่มีจำานวนผู้ใช้บริการลดลงเป็นจำานวนมาก  
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเปล่ียนไปใช้บริการข้อมูล (Data) ท่ีมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีอัตราค่าบริการที่ถูกลงอีกด้วย ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๒

แผนภูมิที่ ๕๒: อัตราค่าบริการของบริการต่างๆ ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

ที่ม�:	สำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�รโทรคมน�คม

อัตร�ค่�บริก�ร Voice โดยเฉลี่ย (บ�ท/น�ที)

อัตร�ค่�บริก�ร SMS โดยเฉลี่ย (บ�ท/ข้อคว�ม) อัตร�ค่�บริก�ร MMS โดยเฉลี่ย (บ�ท/ข้อคว�ม)

อัตร�ค่�บริก�ร Data โดยเฉลี่ย (บ�ท/MB)

๐.๗๐

๐.๓๕

๐

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๐.๙๐

๐.๔๕

๐

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๑.๙๐

๐.๙๕

๐

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๓.๐๐

๑.๕๐

๐

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๐.๖๓

๐.๕๗ ๑.๒๑

๒.๒๘
๐.๔๘

๐.๗๓ ๑.๕๐

๐.๗๓

๐.๔๐

๐.๘๒
๑.๘๘

๐.๒๘

๑	 ก�รนำ �รถตรวจสอบ 
	 คณุภ�พสญัญ�ณบรกิ�ร 
	 ออกตรวจสอบคุณภ�พ 
	 สั ญ ญ � ณ บ ริ ก � ร 
	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต 
	 พื้นที่กรุงเทพฯ	

๑



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗312 313

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

● บริการโทรศัพท์ประจำาที่ 
ปัจจุบันผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ีมีจำานวนลดลง

อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ผู้ให้บริการจึงพยายามรักษาฐาน 
ผูใ้ชบ้รกิาร และระดับรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนตอ่เลขหมายไว ้โดยเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขันกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการพยายามนำาเสนอรายการส่งเสริม
การขายใหม้คีวามน่าสนใจและกระตุน้ปรมิาณการใช้งานโทรศพัท์ประจำาท่ีเพิม่มากข้ึน 
เชน่ บรกิารโอนสาย บรกิารรบัสายเรยีกซอ้น บรกิารจำากดัการโทรออก ฯลฯ ตวัอยา่ง
เช่น การนำาเสนอรายการส่งเสริมการขายโดยการให้บริการเลขหมายโทรฟรีสำาหรับ 
ผูป้ระกอบธรุกจิเพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การทำาธรุกจิ รวมถึงการนำาเสนอรายการสง่เสรมิ
การขายแบบเหมาจ่ายรายเดือน ในอัตราค่าบริการ ๓ บาทต่อครั้งต่อนาที ในการ 
โทรเข้าโทรศัพท์ประจำาที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

● บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
สำาหรบัอตัราคา่บรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศโดยเฉลีย่ในป ี๒๕๕๗ นัน้มกีาร

ลดลงจากปี ๒๕๕๖ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๗.๒๓ จากเดิม ๒๖.๒๖ บาทต่อนาที เป็น 
๒๔.๓๖ บาทต่อนาที ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๓

แผนภูมิที่ ๕๓: อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ย

ที่ม�:	สำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�รโทรคมน�คม

เมื่อพิจารณาอัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ย โดยแบ่งออกเป็นทวีป  
จะเหน็ได้ว่าอตัราค่าบรกิารโดยเฉลีย่ของทุกทวปี/ภมูภิาคของโลกนัน้มอีตัราค่าบรกิารท่ีลดลงจากปี  
๒๕๕๖ ทั้งหมด โดยทวีปออสเตรเลียนั้นมีอัตราค่าบริการท่ีตำ่าที่สุดท่ี ๑๒.๖๙ บาทต่อนาที 
ตามด้วยภูมิภาคอาเซียนที่ ๑๒.๘๒ บาทต่อนาที ทวีปเอเชียที่ ๒๐.๙๘ บาทต่อนาที ทวีปยุโรป  
ที่ ๒๑.๓๕ บาทต่อนาที ภูมิภาคตะวันออกกลางที่ ๒๓.๗๗ บาทต่อนาที ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
ที่ ๒๙.๖๖ บาทต่อนาที ภูมิภาคอเมริกาใต้ที่ ๓๓.๕๐ บาทต่อนาที และทวีปแอฟริกามีอัตรา 
ค่าบริการที่แพงที่สุดที่ ๓๓.๕๘ บาทต่อนาที ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๔ 

สาเหตุที่อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยของทุกประเทศลดลงนั้นอาจ
เป็นเพราะในปัจจบุนัระบบบรกิารเสยีงผ่านโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ (Voice Over Internet Pro-
tocol: VoIP) ได้รบัความนยิมมากขึน้กว่าเมือ่ก่อนทีจ่ะเป็นการใช้ระบบต่อตรง (International 
Direct Dialing: IDD) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก VoIP เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนตำ่ากว่าทำาให้
บรรดาผู้ให้บริการสามารถกำาหนดอัตราค่าบริการในราคาถูกดึงดูดใจผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศหันมาใช้บริการระบบ VoIP กันมากขึ้นเพราะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าธุรกิจและผู้ใช้บริการที่ต้องการคุณภาพสัญญาณเสียงที่คมชัด 
ยังคงเลือกใช้ระบบต่อตรงอยู่ 

แผนภูมิที่ ๕๔: อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในแต่ละทวีป/ภูมิภาคโดยเฉลี่ย

● บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Service)
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการให้บริการในระดับความเร็วที่หลากหลาย 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยระดับความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล 
เริ่มต้นอยู่ที่ 3 Mbps และระดับความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 100 
Mbps ซึง่อตัราค่าบริการใชง้านอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงจะแปรผันตามอตัราความเรว็
ในการรับส่งข้อมูล หรือที่เรียกว่า kbps (Kilobit Per Second) โดยอัตราค่าบริการ
อนิเทอรเ์นต็ความเรว็สูงโดยเฉล่ียนัน้อยูท่ี ่๐.๐๙ บาทตอ่กโิลบติตอ่วนิาท ี(Baht/kbps) 
ซึ่งในปี ๒๕๕๗ มีราคาค่าบริการลดลงจากปี ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๑๘.๑๘ หรือ 
๐.๐๒ บาทต่อกิโลบิตต่อวินาที ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๕

แผนภูมิที่ ๕๕: อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉลี่ย

ที่ม�:	สำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�รโทรคมน�คม

ที่ม�:	สำ�นักค่�ธรรมเนียมและอัตร�ค่�บริก�รในกิจก�รโทรคมน�คม 
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ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๒๒.๗๙

๒๖.๒๖

๒๔.๓๖

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

อาเซียน เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗314 31๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

สาเหตุที่อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นมีอัตราที่ลดลงอาจเป็นเพราะผู้ให้
บริการได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) จากการที่มีจำานวน
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ผู้ให้บริการสามารถลดอัตรา
ค่าบริการลงได้มากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันผู้ให้บริการมีความตื่นตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ 
และจำานวนคู่แข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยได้นำาเสนอบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้ใช้บริการมีความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนในการใช้บริการ
ด้านข้อมูล โดยมีการเพิ่มรายการส่งเสริมการขายอย่างมากมายเพื่อตอบรับความต้องการของ
ลูกค้าหลายๆ กลุ่ม จึงทำาให้อัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยลดลงมากขึ้นอีก

การกำากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของผู้รับใบอนุญาต 
จำานวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด (AWN) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จำากัด (RF) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (DTN) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต 
ซึ่งกำาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องลดอัตราค่าบริการ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของอัตรา
ค่าบริการ ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๘๖

ตารางที่ ๘๖: อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz

Voice
(บาท/นาที)

SMS
(บาท/ข้อความ)

MMS
(บาท/ข้อความ)

Internet
(บาท/MB)

อัตราเฉลี่ย ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๐.๙๗ ๑.๕๖ ๓.๙๐ ๐.๓๓

ค่าบริการที่ต้องลดลง ๐.๘๒ ๑.๓๓ ๓.๓๒ ๐.๒๘

ที่ม�:	ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	ย่�นคว�มถี่	2.1	GHz	ประจำ�เดือนตุล�คม	๒๕๕๗	คณะทำ�ง�น
ติดต�มและกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	ย่�นคว�มถี่	2.1	GHz

จากการกำากบัดูแลของคณะทำางานติดตามและกำากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
ทั้งสามบริษัทได้นำาเสนอรายการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของ 
ผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม และปรับลดอัตราค่าบริการลงตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต  
ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ ๕๖

แผนภูมิที่ ๕๖: อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz  ปี ๒๕๕๗ 

ที่ม�:	 ๒	 ปี	 กับก�รให้ใบอนุญ�ตใช้คลื่นคว�มถี่และประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	 ย่�นคว�มถ่ี	 2.1	 GHz	 ฉบับพิเศษ 
	 ประจำ�เดือนธันว�คม	๒๕๕๗	คณะทำ�ง�นติดต�มและกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล	ย่�นคว�มถี่	2.1	GHz	
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗316 317

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑.		แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์	ปี	๒๕๕๘๑๖

แนวโน้มการรบัชมกจิการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในป ี๒๕๕๘ นัน้ คาดวา่การรบัชมชอ่งรายการ
เดิม  (๖ ช่องรายการ) จะค่อยๆ ลดลงอีกอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนจะหันไปรับชมช่อง
รายการดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีสาเหตุมาจากการครอบคลุมของ
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ครอบคลุมตามจังหวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้นตามแผนการ
ขยายโครงขา่ย รวมถงึการแลกคูปองจากโครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผา่นไปสูก่าร
รบัชมโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดจิติอลท่ีเพิม่ข้ึนอกีสำาหรบัผูท่ี้ไดร้บัคปูองมาแลว้แตย่งัไมม่ัน่ใจ
ในวธิกีารแลกและคณุภาพของกลอ่ง หรอืยงัไมเ่หน็ความจำาเปน็ของการเปลีย่นผา่น หรอืทีย่งัอยู่
ในระหว่างการตัดสินใจ ก่อนคูปองท่ีเริ่มแจกจ่ายไปในล็อตแรกจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๘ รวมถึงการแจกคูปองล็อตต่อๆ มา ซึ่งจะทำาให้มีการติดตั้งกล่อง Set Top Box และการ
รบัชมผา่นเครือ่งรบัสญัญาณ iDTV เพิม่มากข้ึนอกี โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่กีารใชเ้สาหนวดกุง้หรอื
ก้างปลารับชมโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกได้อยู่แล้ว (ร้อยละ ๒๖.๖ ของครัวเรือนทั้งประเทศ) 

นอกจากน้ี การท่ีมีการปรับผังรายการประจำาปีของช่องรายการต่างๆ ท่ีผู้ผลิตรายการหรือ Content  
Provider เจ้าใหญ่ที่เคยลงรายการไว้กับช่องรายการแอนะล็อกเดิมได้ย้ายรายการไปลงช่อง 
รายการดิจิตอลใหม่ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็นการถอนรายการท่ีมีความนิยมสูงออกไป  
อาทิ รายการเกมโชว์ ละคร หรือรายการเก่ียวกับการประกวดและแข่งขันต่างๆ ก็ย่อมส่งผลให้ความนิยม 
ที่ประชาชนมีต่อช่องรายการเดิมนั้นลดลง และไปเพิ่มความนิยมในช่องรายการใหม่ๆ แทน 

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงปัจจัยในการรักษา
ฐานผู้ชม หรือการเพิ่มฐานผู้ชม ได้แก่ คุณภาพของเนื้อหารายการ รูปแบบรายการ และการ
ผลิตรายการว่าตอบสนองต่อประชาชนในวงกว้างได้หรือไม่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดของแต่ละรายการหรือช่องรายการ

นอกจากน้ี หากพิจารณาถงึพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ของประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากขึน้   
ก็สามารถส่งผลกระทบต่อวิธีการรับชมโทรทัศน์หรือการรับฟังวิทยุ เช่น การชมรายการ 
โทรทัศน์ออนไลน์หรือชมย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอพพลิเคช่ันบนเคลื่อนท่ี รวมถึง
การฟงัวทิยทุางคอมพวิเตอรผ์า่นอนิเทอรเ์นต็ และอาจสง่ผลใหส้ดัสว่นในการลงทนุโฆษณาตาม
สือ่ประเภทตา่งๆ เปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั โดยสือ่วทิยนุา่จะมแีนวโนม้ทีล่ดลงอกีในป ี๒๕๕๘ 
ส่วนในกิจการโทรทัศน์ที่กำาลังมีการเติบโตของช่องดิจิตอลอยู่ในขณะนี้ หากการติดตั้งกล่อง  
Set Top Box และการรับชมผา่นเครือ่งรบัสญัญาณ iDTV รวมไปถงึความนยิมในการรบัชมเนือ้หา 
รายการในช่องดิจิตอลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะทำาให้สัดส่วนมูลค่าการโฆษณาของ
โทรทัศน์จากมูลค่าการโฆษณาในสื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้นได้ในปี ๒๕๕๘

๒.	แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	ปี	๒๕๕๘
จากปัจจัยสนบัสนนุทัง้ทางด้านอปุสงค์ และอปุทาน ผนวกกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคม จะยังส่งผลให้มีการเติบโตของตลาดสื่อสารโทรคมนาคมในอัตราที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี ๒๕๕๘ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ จาก 

ปีทีผ่่านมา หรอืคดิเป็นมลูค่าตลาดสือ่สารโทรคมนาคมรวมทัง้สิน้ประมาณ ๐.๕๕ ล้านล้านบาท 
โดยตลาดบรกิารส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) ยงัคงเป็นตลาดทีส่ำาคญั
หลักของมลูค่าตลาดส่ือสารโดยรวม และบริการโทรคมนาคมท่ีเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนสำาคญัมาจาก
ความต้องการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมประเภทการสื่อสารข้อมูล (Data services) ซึ่งใน
ปัจจุบันได้รับความนิยมในการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่าน
โครงข่ายโทรศัพท์ประจำาที่ที่มิใช่เสียง (Fixed data) และการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีท่ีมใิช่เสียง (Mobile data) เป็นผลท่ีทำาให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีการใช้จ่ายในตลาดบรกิาร
สื่อสารโทรคมนาคมที่มิใช่เสียงเติบโตไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๑๔.๕ เป็นอย่างน้อย แม้ว่าการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz จะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือไม่ก็ตาม ด้วยเหตุผล
ของการกระตุ้นทางด้านอุปสงค์ของการใช้งานที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือผลกระตุ้นจากรายการ 
ส่งเสรมิการขายหลากหลายรปูแบบของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่กอปรกบัการทีผู่ใ้ห้บรกิาร
ต่างพยายามชดเชยรายได้ต่อหน่วย (ARPU) ที่เกิดจากการให้บริการทางด้านเสียงที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเร่งขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการบรอดแบนด์เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงล้วน
แต่เป็นสัญญาณที่ส่งเสริมให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยิง่ไปกวา่นัน้ การดำาเนนิธรุกรรมหรอืการซือ้ขายสนิคา้บนโลกออนไลน ์จะไดร้บัความนยิม 
และแพร่หลายมากขึ้น เปรียบเสมือนการค้าขายผ่านร้านค้าขายทั่วไปโดยปกติ ซึ่งในปี ๒๕๕๘  
Social Commerce จะกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักของการซื้อขายผ่านสังคมออนไลน์ จะ
เปน็ปรากฏการณท์ีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้และบรกิารหลากหลายรปูแบบดว้ยกนั  
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการแสดงผลการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ การประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ การเป็นช่องทางกลางในการชำาระเงิน ซ่ึงธุรกรรมท้ังหลายเหล่านี้จะทำาให้นักพัฒนา
แอพพลิเคชั่นคิดค้นและออกแบบนำาเสนอแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้รโิภคและผูใ้หบ้รกิารได ้ยิง่ไปกวา่นัน้จะทำาใหม้ผีูใ้หบ้รกิารบนโลกออนไลนร์ายใหมอี่กไมน้่อย
ท่ีจะร่วมกันนำาเสนอสินค้าและบริการต่างๆ เข้าสู่ตลาดธุรกิจสังคมออนไลน์ (Social Business) มากข้ึน

บรกิารอนิเทอรเ์นต็ในปจัจบุนัมอีตัราการเขา้ถงึจำานวนทีสู่งขึน้ทกุป ีประกอบกบัมกีารขยาย
โครงข่ายโทรคมนาคมให้มีความครอบคลุมผู้ใช้บริการท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย จึงส่งผลให้
ในปจัจบุนัการดำาเนนิชวีติของประชาชนตา่งตอ้งพึง่พาและอาศยัชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารผา่น
อนิเทอรเ์นต็อยา่งหลกีเลีย่งไดย้าก หรอื อนิเทอรเ์นต็คอื “ทกุสิง่ทกุอยา่ง (Internet of Things: IoT)”  
ซึง่กระแสความนยิมของอปุกรณอ์ำานวยความสะดวกอจัฉรยิะทีรู่จ้กักนัดใีนกลุม่ Smart Gadgets 
หรือ Wearable Devices รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับ เป็นต้น โดยคาด
การณ์ว่า ปี ๒๕๕๘ นี้ ผู้ใช้บริการจะมีพฤติกรรมการใช้งานผ่านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
เวลา ทุกสถานที่ รวมทั้งจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๒ ปีก่อนหน้านี้ ผู้ใช้งานภายในประเทศได้เผชิญกับอุปสรรคและ
แรงต้านที่หลากหลายในการใช้บริการธุรกิจคลาวด์ (Cloud Services) ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ  
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยต่อการใช้บริการ เป็นต้น แต่ในปี ๒๕๕๘ นี้ ผู้ให้บริการ Cloud 
ในระดับโลกจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการภายในประเทศมากข้ึนอย่าง 
เห็นได้ชัด จะทำาให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยมีความมั่นใจในการใช้ Cloud มากขึ้น และ
ช่วยลดความกังวลในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ความปลอดภัย คุณภาพของการให้บริการ และ
เริ่มเปิดใช้บริการ Private Cloud รวมทั้งก้าวหน้าไปสู่การใช้งาน Hybrid Cloud และการทำา 
Cloud Orchestration ในที่สุด

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน์  
และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2๕๕8

๑๖	ข้อมูลจ�กสม�คมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจแห่งประเทศไทย



การบริหารงบประมาณ 
ประจําปี ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๖



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗320 321

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ในปี ๒๕๕๗ ส�ำนกังำน กสทช. ได้ด�ำเนนิงำนตำมแผนงำนประจ�ำปี โดยได้ก�ำหนดแผนงำน 
เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕ แผนงำน ประกอบ
ด้วย แผนงำนกำรบรหิำรองค์กร แผนงำนกำรบรหิำรยทุธศำสตร์และกจิกำรองค์กร แผนงำนกำร
บรหิำรคลืน่ควำมถีแ่ละภมูภิำค แผนงำนกำรบรหิำรกจิกำรกระจำยเสยีงและโทรทศัน์ และแผน
งำนกำรบรหิำรกจิกำรโทรคมนำคม และโครงกำร/กจิกรรม สำมำรถสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนและ
กำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ�ำปี ๒๕๕๗ ได้ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ ๘๗ 

ตารางที่ ๘๗: ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๗
หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด
งบประมาณ

ที่ได้รับ
ผลการ 
ใช้จ่าย

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ

๑.  งบประจำา (รายจ่ายสำาหรับการ 
 ดำาเนินงานของ กสทช. และ  
 สำานักงาน กสทช.)

๓,๘๐๗.๙๒ ๓,๐๒๐.๘๘ ๗๙.๓๓ ๗๘๗.๐๔ ๒๐.๖๗

๒. งบลงทุน (โครงการ) ๑,๗๓๔.๗๘ ๑,๕๒๐.๙๕ ๘๗.๖๗ ๒๑๓.๘๓ ๑๒.๓๓

๓. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - -

๔.  เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและ 
 จำาเป็น

๓๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๒๐.๐๐ ๖๖.๖๗

รวมทั้งสิ้น ๕,๖๒๒.๗๐ ๔,๖๐๑.๘๓ ๘๑.๘๔ ๑,๐๒๐.๘๗ ๑๘.๑๖

ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

โดยในปี ๒๕๕๗ ส�ำนักงำน กสทช. ได้ใช้จำ่ยเงินงบประมำณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔,๖๐๑.๘๓ 
ล้ำนบำท จำกงบประมำณที่ได้รับจ�ำนวน ๕,๖๒๒.๗๐ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๔ เมื่อ
เปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนงบประมำณ พบว่ำมีกำรใช้จ่ำยจำกงบประจ�ำ
ซึ่งเป็นรำยจ่ำยส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ กสทช. และส�ำนักงำน กสทช. จ�ำนวน ๓,๐๒๐.๘๘ 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ จำกงบประมำณที่ได้รับ และใช้จ่ำยจำกเงินงบลงทุน 
(โครงกำร) จ�ำนวน ๑,๕๒๐.๙๕ ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๘๗.๖๗ ของเงนิงบประมำณท่ีได้รบั  
กำรใช้จำ่ยเงินจัดสรรเขำ้กองทุน จ�ำนวน ๕๐.๐๐ ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรเบิกจำ่ยครบจ�ำนวนตำม
แผนทีต่ัง้ไว้ และกำรใช้จ่ำยเงนิงบกลำงกรณฉีกุเฉนิและจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑๐.๐๐ ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ จำกเงินงบประมำณท่ีได้รับ ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงท่ี ๘๗ และ 
แผนภูมิที่ ๕๗ และเปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๕๗  
ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ ๘๘ และแผนภูมิที่ ๕๘

แผนภูมิที่ ๕๗: เปรียบเทียบแผนและผลการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗

 ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

ตารางที่ ๘๘: การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๕๗
หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด

ผลการใช้ 
งบประมาณ

ประจำาปี 2๕๕๖

ผลการใช้ 
งบประมาณ

ประจำาปี 2๕๕๗

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสำานักงาน กสทช. ๔,๑๑๕.๙๖ ๕,๒๒๒.๗๐

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีของสำานักงาน กสทช. ๓,๗๙๔.๘๐ ๔,๖๐๑.๘๓

๑. งบประจำา 
(รายจ่ายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสทช. และสำานักงาน กสทช.)

๒,๗๐๑.๙๔ ๓,๐๒๐.๘๘

๒. งบลงทุน (โครงการ) ๙๘๙.๑๑ ๑,๕๒๐.๙๕

๓. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐

๔. เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำาเป็น ๕๓.๗๕ ๑๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๕๘: การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

 ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๐

งบประจำา งบลงทุน เงินจัดสรรเข้ากองทุน เงินงบกลางฯ

๓,๘๐๗.๙๒

๓,๐๒๐.๘๘

๑,๗๓๔.๗๘
๑,๕๒๐.๙๕

๕๐ ๕๐ ๓๐ ๑๐

งบประมาณ ผลการใช้จ่าย

๖,๐๐๐

๔,๕๐๐

๓,๐๐๐

๑,๕๐๐

๐

งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ งบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗

๔,๑๑๕.๙๖

๓,๗๙๔.๘๐

๕,๒๒๒.๗๐
๔,๖๐๑.๘๓

แผน ผล

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สำานักงาน กสทช. ประจำาปี 2๕๕๗



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗322 323

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

 หน่วย: บาท 

หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓  ๑๔,๙๘๘,๒๒๔,๒๑๑.๐๐  ๗,๗๔๐,๕๖๐,๘๒๐.๗๑ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔  ๑๘,๗๕๘,๐๘๕,๙๔๕.๔๑  ๖,๗๐๕,๓๒๐,๕๒๗.๗๓ 

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ๕  ๓๔๓,๒๖๗,๖๙๒.๓๕  ๑๑,๗๘๑,๕๔๐.๓๘ 

รายได้ค้างรับ ๖  ๗,๔๔๔,๑๔๖,๓๕๔.๙๗  ๕,๑๙๒,๗๔๖,๓๕๐.๒๑ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๗  ๗,๐๗๗,๖๓๙.๑๗  ๗,๐๙๑,๗๘๔.๔๖ 

ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้ค่าวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่  ๓๑,๖๒๙,๕๐๙.๘๖  ๓๑,๙๐๐,๐๘๕.๘๖ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๘  ๑๐๔,๐๔๕,๐๖๙.๖๒  ๙๐,๗๙๗,๕๖๒.๘๐ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๔๑,๖๗๖,๔๗๖,๔๒๒.๓๘  ๑๙,๗๘๐,๑๙๘,๖๗๒.๑๕ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว ๙  ๒๐๑,๙๖๖,๔๑๗.๓๕  ๑๙๕,๐๔๒,๔๑๑.๗๔ 

อาคารและอุปกรณ์ ๒.๖, ๑๐  ๑,๑๕๘,๖๓๐,๕๔๐.๐๔  ๑,๐๐๑,๖๖๖,๗๖๑.๒๙ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๒.๗, ๑๑  ๒๙๗,๖๐๐,๗๖๘.๓๖  ๕๙,๖๘๗,๓๐๐.๗๙ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๑,๖๕๘,๑๙๗,๗๒๕.๗๕  ๑,๒๕๖,๓๙๖,๔๗๓.๘๒ 

รวมสินทรัพย์  ๔๓,๓๓๔,๖๗๔,๑๔๘.๑๓  ๒๑,๐๓๖,๕๙๕,๑๔๕.๙๗ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินยังไม่ได้รับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 หน่วย: บาท 

หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย ๑๒  ๑,๑๗๘,๕๙๘,๒๑๕.๖๗  ๓๔๖,๓๓๕,๔๗๙.๕๕ 

รายได้รับล่วงหน้า ๑๓  ๖๐,๗๕๐,๔๖๘.๒๔  ๖๗,๕๗๓,๘๒๐.๓๔ 

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง ๑๔  ๓,๔๖๓,๐๘๖,๓๒๐.๑๑  ๙๕๐,๙๖๓,๒๖๐.๙๖ 

หลักประกันการประมูลทีวีดิจิตอล  -  ๒,๒๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๑๕  ๓๙๒,๐๕๑,๑๐๘.๔๕  ๓๒๒,๓๕๖,๙๙๔.๙๔ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๖  ๘๔๔,๑๘๓,๗๗๕.๑๗  ๑๘๓,๖๑๙,๑๑๒.๒๗ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๕,๙๓๘,๖๖๙,๘๘๗.๖๔  ๔,๑๔๑,๘๔๘,๖๖๘.๐๖ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ ๒.๘, ๑๗  ๑๐,๖๑๐,๐๖๖,๓๗๐.๑๖  ๙๓,๘๑๖,๓๕๑.๗๖ 

เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ ๒.๕  ๓๑,๖๒๙,๕๐๙.๘๖  ๓๑,๙๐๐,๐๘๕.๘๖ 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑๘  ๗๔,๓๒๖,๔๖๘.๐๑  ๔๓,๕๑๙,๔๕๑.๗๖ 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  ๑๐,๗๑๖,๐๒๒,๓๔๘.๐๓  ๑๖๙,๒๓๕,๘๘๙.๓๘ 

รวมหนี้สิน  ๑๖,๖๕๔,๖๙๒,๒๓๕.๖๗  ๔,๓๑๑,๐๘๔,๕๕๗.๔๔ 

ส่วนของทุน

ทุน ๑๙  ๑๙๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔  ๑๙๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๑๙  ๒๖,๔๘๑,๖๕๖,๐๔๕.๐๒  ๑๖,๕๒๗,๑๘๔,๗๒๑.๐๙ 

รวมส่วนของทุน  ๒๖,๖๗๙,๙๘๑,๙๑๒.๔๖  ๑๖,๗๒๕,๕๑๐,๕๘๘.๕๓ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๔๓,๓๓๔,๖๗๔,๑๔๘.๑๓  ๒๑,๐๓๖,๕๙๕,๑๔๕.๙๗ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยังไม่ได้รับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานงบการเงิน สำานักงาน กสทช. ประจำาปี 2๕๕๗



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗324 32๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗
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หน่วย: บาท
หมายเหตุ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖

รายได้จากการดำาเนินงาน
กิจการโทรคมนาคม

รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ๒๐  ๑๐,๔๐๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐  - 
รายได้ค่าตอบแทนคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม ๑๒๔,๑๔๐,๕๔๕.๐๓ ๑๒๒,๒๙๗,๕๐๓.๖๑ 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม ๑๒๓,๔๖๙,๒๐๐.๐๐ ๑๓๕,๘๓๔,๘๒๕.๐๐ 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ ๔,๖๒๙,๖๐๕,๒๒๘.๕๔ ๑,๙๖๒,๖๓๗,๑๗๑.๕๒ 
รายได้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๓,๙๔๓,๑๑๒,๕๑๑.๙๐ ๓,๐๙๖,๐๘๘,๗๗๗.๖๙ 
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น-โทรคมนาคม ๑๕,๒๕๖,๒๘๑.๘๐ ๑๑,๘๒๘,๒๖๓.๙๘ 

รวมรายได้กิจการโทรคมนาคม ๑๙,๒๔๑,๘๓๓,๗๖๗.๒๗ ๕,๓๒๘,๖๘๖,๕๔๑.๘๐ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ๒๐๗,๔๗๒,๙๑๔.๕๑ ๑๑,๒๐๐.๐๐ 
รายได้ค่าธรรมเนียมทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ๔๓,๑๘๐,๕๕๐.๐๐ ๓๐,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ 
รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ๖๙๒,๖๑๔,๔๑๐.๐๐  - 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  - ๑๕๔,๙๓๗,๑๔๑.๖๘ 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามมาตรา ๗๐ ๔๑,๕๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๔๑๖,๙๙๐.๐๐ 
รายได้ค่าธรรมเนียม-การเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล  -  ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น-กระจายเสียงและโทรทัศน์  ๑๑๐,๘๔๓,๙๔๘.๙๑  ๓,๑๖๔,๘๘๕.๐๐ 

รวมรายได้กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ๑,๐๙๕,๖๓๕,๘๒๓.๔๒ ๒๗๘,๕๕๖,๒๑๖.๖๘ 
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และรายได้อื่นๆ

เงินสมทบกองทุนพัฒนาฯ-ผู้รับใบอนุญาต (เพ่ือจ่ายในโครงการ USO) ๒.๑๔, ๒๑ ๗,๖๒๔,๓๒๗,๖๑๕.๕๖ ๕,๖๖๙,๐๕๔,๒๑๒.๔๘ 
รายได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ๖๗,๗๗๐,๐๙๓.๕๑ ๔๔,๗๗๙,๔๓๙.๓๐ 
ดอกเบี้ยรับ ๗๖๓,๓๙๘,๘๗๘.๑๗ ๓๒๑,๖๐๕,๔๒๓.๙๒ 
รายได้อื่น ๕๔,๐๒๒,๖๓๙.๐๗ ๑๕,๘๑๔,๘๔๘.๑๗ 

รวมรายได้กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และรายได้อื่นๆ ๘,๕๐๙,๕๑๙,๒๒๖.๓๑ ๖,๐๕๑,๒๕๓,๙๒๓.๘๗ 
รวมรายได้ ๒๘,๘๔๖,๙๘๘,๘๑๗.๐๐ ๑๑,๖๕๘,๔๙๖,๖๘๒.๓๕ 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน
รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง-ประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ๒๐  ๑๐,๔๐๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐  - 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒๒ ๙๗๓,๖๐๘,๖๑๑.๑๙ ๑,๐๐๙,๙๖๕,๙๔๕.๔๙ 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ๒๓ ๒,๑๖๑,๔๗๗,๖๔๔.๘๐ ๑,๘๕๙,๗๑๘,๘๓๗.๖๘ 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ๒๔ ๑๒๑,๘๕๖,๒๔๘.๖๑ ๔๙,๙๗๕,๑๐๘.๑๙ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๕ ๓๒๘,๐๒๓,๕๑๒.๔๐ ๒๕๔,๔๔๓,๘๘๙.๓๗ 
เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา ๒๖ ๑๖๘,๐๐๘,๐๐๓.๕๒ ๑๐๖,๑๐๙,๖๗๒.๒๙
ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่  ย่าน 1.8 GHz  ๒๗ ๑๒,๐๐๔,๐๖๘.๐๐  ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่  ย่าน 900 MHz  -  ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุน ๒๘ ๑,๒๕๖,๖๗๑,๖๘๔.๖๖  - 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย ๑๕,๔๓๗,๘๙๙,๗๗๓.๑๘ ๓,๓๑๑,๘๑๓,๔๕๓.๐๒

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๓,๔๐๙,๐๘๙,๐๔๓.๘๒ ๘,๓๔๖,๖๘๓,๒๒๙.๓๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยังไม่ได้รับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗
ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

หน่วย: บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน ๒๕๕๗ ๒๕๕๖
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๓,๔๐๙,๐๘๙,๐๔๓.๘๒ ๘,๓๔๖,๖๘๓,๒๒๙.๓๓ 
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
  จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๓๒๘,๐๒๓,๕๑๒.๔๐ ๒๕๔,๔๔๓,๘๘๙.๓๗ 
รายได้จากการรับบริจาค (๑๑,๕๙๕,๕๗๑.๖๐) (๑๑,๕๗๗,๘๑๐.๕๘)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม (๓๓๑,๔๘๖,๑๕๑.๙๗) ๒๐,๑๐๖,๑๐๔.๐๔ 
รายได้ค้างรับ (๒,๒๕๑,๔๐๐,๐๐๔.๗๖) (๒,๐๗๙,๖๒๑,๓๐๔.๓๖)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑๔,๑๔๕.๒๙ (๔,๖๓๕,๗๑๖.๙๕)
ลูกหนี้ค่าบริการเช่าใช้ค่าวิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ ๒๗๐,๕๗๖.๐๐ ๗๘๓,๔๑๓.๗๗ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๑๓,๒๔๗,๕๐๖.๘๒) (๔๕,๙๑๑,๙๙๘.๗๙)

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย ๘๓๒,๒๖๒,๗๓๖.๑๒ ๓๖,๗๖๑,๘๘๐.๖๘ 
รายได้รับล่วงหน้า (๖,๘๒๓,๓๕๒.๑๐) ๑,๔๙๔,๓๘๓.๕๙ 
หลักประกันการประมูลทีวีดิจิตอล (๒,๒๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)  ๒,๒๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ๖๙,๖๙๔,๑๑๓.๕๑ ๘๐,๖๖๒,๖๘๒.๗๕ 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๖๖๐,๕๖๔,๖๖๒.๙๐ ๗๓,๖๙๘,๗๑๔.๙๓ 
รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง ๒,๕๑๒,๑๒๓,๐๕๙.๑๕ (๑,๕๙๗,๕๖๗,๘๓๐.๔๖)
รายได้รอการรับรู้ ๑๐,๕๑๖,๒๕๐,๐๑๘.๔๐ ๔๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินรับฝากค่าบริการเช่าใช้วิทยุคมนาคมและคลื่นความถี่ (๒๗๐,๕๗๖.๐๐) (๗๘๓,๔๑๓.๗๗)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๔๒,๔๐๒,๕๘๗.๘๕ ๖,๙๓๘,๕๔๕.๖๘ 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน ๒๓,๔๘๔,๘๗๑,๒๙๒.๑๙ ๗,๔๐๐,๘๗๔,๗๖๙.๒๓ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว (๑๒,๐๕๒,๗๖๕,๔๑๗.๖๘) (๓,๖๕๔,๓๔๒,๖๐๘.๑๓)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว (๖,๙๒๔,๐๐๕.๖๑) ๒๔๔,๙๕๗,๕๘๘.๒๖ 
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (๔๐๐,๐๕๕,๕๐๗.๔๑) (๓๘๙,๙๕๒,๕๘๑.๓๙)
ขาดทุนจากการตัดจ่ายอาคารและอุปกรณ์ ๓.๐๐  - 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (๓๒๒,๘๔๕,๒๕๔.๓๑) (๖๓,๘๒๙,๗๐๙.๘๑)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (๑๒,๗๘๒,๕๙๐,๑๘๒.๐๑) (๓,๘๖๓,๑๖๗,๓๑๑.๐๗)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินเหลือนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (๓,๔๕๔,๖๑๗,๗๑๙.๘๙) (๙๓๙,๒๗๖,๕๑๙.๑๕)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (๓,๔๕๔,๖๑๗,๗๑๙.๘๙) (๙๓๙,๒๗๖,๕๑๙.๑๕)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ๗,๒๔๗,๖๖๓,๓๙๐.๒๙ ๒,๕๙๘,๔๓๐,๙๓๙.๐๑ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ๗,๗๔๐,๕๖๐,๘๒๐.๗๑ ๕,๑๔๒,๑๒๙,๘๘๑.๗๐ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ๑๔,๙๘๘,๒๒๔,๒๑๑.๐๐ ๗,๗๔๐,๕๖๐,๘๒๐.๗๑ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2๕๕๗
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑. ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม

แห่งชำติ เรียกโดยย่อว่ำ “ส�ำนักงำน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐจัดตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถีฯ่  
พ.ศ. ๒๕๕๓) เพื่อท�ำหนำ้ที่ก�ำกับดูแลและพัฒนำกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม โดยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรยีกโดยย่อว่ำ “กสทช.” เป็นผูก้�ำหนดนโยบำยหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงือ่นไข 
ค่ำธรรมเนียม และข้อบังคับต่ำงๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ กำรออกใบอนุญำต
และก�ำกับดูแล กำรใช้คลื่นควำมถ่ี กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม กำรใช้เลขหมำยโทรคมนำคม กำรใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม 
กำรป้องกนักำรผกูขำด หรอื ควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขัน คุม้ครองผูบ้รโิภคและให้ประชำชน
ได้รับบริกำรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง  
โดยให้จัดต้ังกองทนุขึน้ในส�ำนักงำน กสทช. เรยีกว่ำ “กองทุนวจิยัและพฒันำกจิกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ”

ส�ำนักงำนใหญ่ ต้ังอยู่เลขที่ ๘๗ ซอย ๘ (สำยลม) ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐

รำยได้ของส�ำนกังำน กสทช. เป็นไปตำมมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่
ควำมถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีและค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตประกอบกจิกำร
ตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง และมำตรำ ๔๕ วรรคสำม

(๒) รำยได้หรอืผลประโยชน์อนัได้มำจำกกำรด�ำเนนิงำนตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่อง กสทช. และ
ส�ำนักงำน กสทช.

(๓) รำยได้จำกทรัพย์สินของส�ำนักงำน กสทช.
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้แก่ส�ำนักงำน กสทช. ตำมระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนด

เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน กสทช.
(๕) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้
รำยได้ของส�ำนักงำน กสทช. ตำม (๑) และ (๒) เมือ่ได้หกัรำยจ่ำยส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนอย่ำง

มปีระสทิธภิำพของส�ำนกังำน กสทช. ค่ำภำระต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็น เงนิทีจ่ดัสรรเพือ่สมทบกองทนุตำม
มำตรำ ๕๒ และกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำต ิ
เหลือเท่ำใดให้น�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน

๒.  นโยบายการบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินของส�ำนักงำนมีดังต่อไปนี้
๒.๑ หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน
งบกำรเงนิของส�ำนกังำนได้จดัท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญตัิ 

กำรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ
วชิำชพีบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๗ โดยบนัทกึตำมเกณฑ์คงค้ำงและใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิในกำรวดัมลูค่ำ 
ขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นที่กล่ำวไว้เป็นกำรเฉพำะในนโยบำยกำรบัญชี ข้ออื่น

รอบระยะเวลำบญัชขีองส�ำนกังำน กสทช. เริม่ตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวำคมของทกุปี 
๒.๒ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแสดงในรำคำทุน ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝำก

ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม และเงินฝำกประจ�ำที่มีอำยุไม่เกินสำมเดือน
๒.๓ เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนช่ัวครำวหมำยถึงเงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำท่ีมีอำยุสำมเดือน นับจำก

วันที่ได้มำแต่ไม่เกินสิบสองเดือน
๒.๔ ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียม/รำยได้ค้ำงรับ
ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียม/รำยได้ค้ำงรับแสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญพิจำรณำจำกลูกหนี้ ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได้
๒.๕ ลกูหนีค่้ำบรกิำรเช่ำใช้วิทยคุมนำคม เป็นลกูหนีท้ีส่�ำนกังำนฯ เรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนี ้

แทนกระทรวงกำรคลงั โดยจะบนัทกึรำยกำรไว้คูก่บับญัชเีงนิรบัฝำกค่ำบรกิำรเช่ำใช้วทิยคุมนำคม
และคลื่นควำมถี่ เงินรับฝำกค่ำบริกำรเช่ำใช้วิทยุคมนำคมเป็นบัญชีที่ตั้งไว้คู่กับบัญชีลูกหนี้ 
ค่ำบริกำรเช่ำใช้วิทยุคมนำคม ซึ่งเมื่อได้รับเงินจำกลูกหนี้แล้วจะโอนบันทึกบัญชีเงินรับฝำก 
ค่ำบริกำรเช่ำใช้วิทยุคมนำคมไปเข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง - ค่ำเช่ำใช้วิทยุคมนำคม
และกำรละเมิด

๒.๖ อำคำรและอุปกรณ์
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุนหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  

ค่ำเส่ือมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์  โดยประมำณของสินทรพัย์ดงัต่อไปนี้

ประเภทของสินทรัพย์ ประมาณการอายุการใช้งาน (ปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ๕ - ๒๐ (ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุก่อสร้าง)

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๕

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓

อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ๘

อุปกรณ์สำานักงานและอื่นๆ  ๒ - ๑๕

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗
(หน่วย: ลำ้นบำท ยกเว้นตำมที่ได้ระบุไว้)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗330 331

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

หลักเกณฑ์กำรรับรู้อำคำร สิ่งก่อสร้ำง และอุปกรณ์
ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ - อปุกรณ์ท่ีจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ต้องมรีำคำทนุทีซ่ือ้หรอืได้มำ

ในรำคำต่อหน่วยหรอืต่อชุดหรอืต่อกลุม่ไม่ต�ำ่กว่ำ ๓๐,๐๐๐ 
บำท

 - อปุกรณ์ท่ีซือ้หรอืได้มำก่อนปี ๒๕๔๐ ไม่ต้องตรีำคำ แต่ต้อง
บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมสินทรัพย์

ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ - อปุกรณ์ท่ีจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ต้องมรีำคำทนุทีซ่ือ้หรอืได้มำ
โดยมีมูลค่ำตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บำท และมีกำรจ�ำแนกประเภท
ครุภัณฑ์ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส�ำนักงำน กทช. 
ตำมหลักเกณฑ์เดิมที่ยังไม่มีกำรแก้ไข

ปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน - อุปกรณ์ท่ีจะรับรู ้เป็นสินทรัพย์ต้องมีรำคำทุนที่ซื้อหรือ
ได้มำโดยมีมูลค่ำตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บำท และมีกำรจ�ำแนก
ประเภทครุภัณฑ์ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส�ำนักงำน 
กทช. ตำมหลักเกณฑ์เดิมที่ยังไม่มีกำรแก้ไข

๒.๗ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน แสดงด้วยรำคำทนุหลงัหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 

ค่ำตัดจ�ำหนำ่ยค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ โดยประมำณของสินทรัพย์ไม่มี 
ตัวตน หลักเกณฑ์กำรรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีจ�ำนวนเงิน
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บำท ถึงจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

๒.๘ รำยได้รอกำรรับรู้
สินทรัพย์ที่ได้รับมำจำกกำรรับบริจำคจะบันทึกเป็นสินทรัพย์คู่กับรำยได้รอกำรรับรู้ และ 

จะทยอยรับรู้เป็นรำยได้จำกกำรรับบริจำคคู่กับกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ท่ีรับบริจำค
ตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้น

๒.๙ เงินเหลือน�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน
รำยได้หรือผลประโยชน์อันได้มำจำกกำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีของ กสทช. และ

ส�ำนักงำน กสทช. ไม่ว่ำจะเป็นรำยได้ของปีใดที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักรำยจ่ำยส�ำหรับ 
กำรด�ำเนินงำนของ กสทช. ส�ำนักงำน กสทช. และค่ำภำระต่ำงๆ ที่เหมำะสม รวมทั้งเงินกันไว้
เบิกจ่ำยเหลือ่มปีและเงนิทีจ่ดัสรรเพือ่สมทบกองทนุตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด เหลอืเท่ำใดให้น�ำส่ง
เป็นรำยได้ของแผ่นดิน นอกจำกน้ีส�ำนกังำน กสทช. จะน�ำเงนิเหลอืจ่ำยจำกกำรกนัค่ำภำระต่ำงๆ  
ในปีก่อนๆ ที่ด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยใน ๒ ปี ส่งเป็นรำยได้แผ่นดินด้วย 

๒.๑๐ รำยได้ที่ได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถ่ี IMT ย่ำน 2.1 GHz หลังหักค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดประมูลแล้ว น�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ
กฎหมำยตำม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่ง 

๒.๑๑ รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบ
ดจิิตอล ประเภทบรกิำรทำงธรุกจิระดบัชำต ิให้น�ำส่งกองทนุวจิยัและพฒันำกจิกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ เงินค่ำธรรมเนียมฯ  
ในส่วนของรำคำขั้นต�่ำจะน�ำไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกิจกำรโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลอย่ำงทั่วถึง เพื่อเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  

กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขกำรประมลูคลืน่ 
ควำมถีเ่พือ่ให้บรกิำรโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ประเภทบรกิำรทำงธรุกจิระดบัชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ 
และมำตรำ ๕๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

ทั้งนี้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่เพ่ือประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ให้ถือว่ำเงิน
ท่ีได้จำกกำรประมูลตำมมำตรำ ๔๑ วรรคหก เป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  
ซ่ึงต้องช�ำระเมื่อได้รับใบอนุญำต และเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยแล้วให้น�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน ทั้งน้ี 
เป็นไปตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗

๒.๑๒ ผลประโยชน์พนักงำน 
ส�ำนกังำน กสทช. ได้จดัให้มสีวัสดกิำรพ้ืนฐำนและกำรสงเครำะห์พ้ืนฐำน อย่ำงน้อยกำรสนับสนุน 

เพื่อกำรศึกษำของบุตร กำรรักษำพยำบำล กำรช่วยเหลือผู ้ประสบภัย กำรสงเครำะห์ 
กรณีเสียชีวิต กำรท�ำขวัญ และสวัสดิกำรประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิกำรกู้ยืม สวัสดิกำรที่อยู่อำศัย 
สวสัดกิำรกฬีำและนนัทนำกำร และสวสัดกิำรประเภทอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรส่งเสรมิคณุภำพ
ชวิีต รวมทัง้กำรสงเครำะห์ประเภทอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ นอกเหนอืจำกทีก่�ำหนดไว้ตำมควำมเหมำะสม
และจ�ำเป็นตำมระเบยีบส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิว่ำด้วยสวสัดกิำร
และกำรสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

เงนิบ�ำเหนจ็พนกังำน เป็นเงนิบ�ำเหนจ็พนกังำนตำมระเบยีบ กสทช. ว่ำด้วยกำรจ่ำยบ�ำเหนจ็
พนักงำนและกำรสงเครำะห์ภำยหลังออกจำกงำน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบ�ำเหน็จปกติจ่ำยจำกระยะ
เวลำกำรปฏิบัติงำนคูณด้วยเงินเดือนเดือนสุดท้ำย และบ�ำเหน็จพิเศษจ่ำยในจ�ำนวนยี่สิบสี่เท่ำ
ของเงนิเดอืนเดอืนสดุท้ำยจำกกำรได้รบัอนัตรำยหรอืเจบ็ป่วยหรอืถกูประทษุร้ำยเพรำะเหตจุำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่จนทุพพลภำพ และสำมสิบเท่ำของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยเมื่อถึงแก่ควำมตำย
เพรำะเหตุจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยกำรจ่ำยเงินบ�ำเหน็จดังกล่ำวข้ำงต้นจะจ่ำยจำกเงินของ 
กองทุนบ�ำเหน็จ ที่จัดตั้งโดยส�ำนักงำน กสทช. ซึ่งมีแหล่งเงินรำยรับจำกเงินประเดิมและ 
เงนิจดัสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีเพือ่ให้เพยีงพอกบัภำระเงนิบ�ำเหนจ็ทีพ่งึจ่ำยทัง้สิน้  
ณ วันสิ้นงวดบัญชี รวมทั้งดอกผลของกองทุนบ�ำเหน็จ 

เงนิกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี เป็นเงนิทีส่�ำนกังำนจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีจ�ำนวน 
ร้อยละ ๑๐ ของเงนิเดอืนพนกังำน  ตำมข้อบงัคบักองทนุเฉพำะส่วนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิภำยใต้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำร
โทรคมนำคม โดยตั้งขึ้นตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
ว่ำด้วยกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีของพนกังำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๑๓ เงินสนับสนุนเพื่อกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำฯ รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้รับอนุมัติ
ให้จ่ำยแก่ผู้มีสิทธิแล้ว ถ้ำมีเงินเหลือจ่ำยส่งคืนภำยในปีจะน�ำไปปรับลดยอดค่ำใช้จ่ำยเงิน 
สนับสนุนฯ หำกน�ำส่งเงินภำยหลังปีที่เบิกจ่ำย จะบันทึกเป็นรำยได้เงินสนับสนุนเพื่อกำรศึกษำ 
วิจัยและพัฒนำฯ เหลือจ่ำยรับคืนแสดงเป็นรำยได้อื่นที่ไม่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำน หลักเกณฑ์ 
ดังกล่ำวให้รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยที่มีลักษณะรำยกำรคลำ้ยกัน



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗332 333

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒.๑๔ กำรรับรู้รำยได้
  ส�ำนักงำนรับรู้รำยได้แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

- รำยได้คำ่ตอบแทนคลื่นควำมถี่วิทยุคมนำคม รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตตำม พ.ร.บ. วทิยคุมนำคม รบัรูเ้มือ่ได้รบัแบบและ

เงินคำ่ธรรมเนียม
- รำยได้คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำร รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้คำ่ธรรมเนียมเลขหมำย รับรู้เป็นรำยเดือนตำมเกณฑ์คงคำ้ง
- รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรโอนคล่ืนควำมถ่ี รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงิน

คำ่ธรรมเนียม
- รำยได้ค่ำธรรมเนียมค�ำขอ รบัรูต้ำมประเภทรำยได้ท่ียืน่ค�ำขอ เมือ่ได้รบัแบบค�ำขอ

และเงินค่ำธรรมเนียม
- รำยได้จำกเงนิสมทบกองทนุวจิยัและพฒันำกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์

และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ (เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร USO) 
เป็นเงินทีส่่งเข้ำกองทนุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกจิกำรกระจำยเสยีงและ
กิจกำรโทรทัศน์และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กองทุน 
รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

- รำยได้จำกสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ๑ ปณ. รับรู้เป็นรำยเดือนตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้คำ่ธรรมเนียมอื่น รับรู้เมื่อได้รับแบบและเงินค่ำธรรมเนียม
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ
- รำยได้นอกเหนือจำกที่กลำ่วข้ำงต้น รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

๒.๑๕  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ เช่น สินทรัพย์เพื่อกำรบริหำรงำน
กองทุนฯ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ค่ำวัสดุเพื่อกำรบริหำรงำนกองทุนฯ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น  
จะเบิกจ่ำยจำกส�ำนักงำน กสทช. ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบของกองทุนฯ

๓. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของส�ำนักงำน ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๔,๙๘๘.๒๒ ล้ำนบำท ได้รวมเงิน
ทีร่บัฝำกจำกกองทนุพฒันำฯ (เดมิ) จ�ำนวน ๒๔.๕๗ ล้ำนบำท (ได้รวมดอกเบีย้รบัไว้แล้ว) เพือ่จ่ำยค่ำภำระผกูพนัของกองทนุเดมิ

๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๓ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๓. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม
    ส  .๕๘  .   .๕๘  .๔๒
    ส ย  ย  .๓๔  .   .๓๔  .๓๔
    ร  ร    ฝ   .๕๒ ๒.๑๗ ๒.๖๙ ๓.๘๘
    ฝ  ธ    ร  .  

    ฝ    ญ   ร  สร ย    ๓ .๒๑  .  ๓ .๒๑ ๒ .๑๖
    ฝ    ญ    ม ร  ย  ๓,๓๒ .๖๖ ๔, ๔๖.๔ ๗,๓๖๗. ๖ ๕,๕  . ๔
    ฝ    ญ   ร     ม      ๓      ๓, ๘๗.๓๔ ๔,๕  .  ๗,๕๘๗.๓๔ ๒,๒๑๕.๗๒

ร ม    ส    ร ย  ร   ย         ส ๖,๔๓๙.๖๕ ๘,๕๔๘.๕๗ ๑๔,๙๘๘.๒๒ ๗,๗๔ .๕๖
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบด้วย
    ส    ร ย  ร   ย         ส    ร ย     มม  ร  ๖๕ (๑-๒) ๕,๙๙๓.๘ ๒,๙๓๓.๕๓
    ส    ร ย  ร   ย         ส    ร ย     มม  ร  ๖๕ (๓-๕) ๗ .๖๖ ๒.๗๘
    ส    ร ย  ร   ย         ส              ย     ฒ  ฯ ๘,๕๔๘.๕๘ ๒,๓๔๔.๕๗
    ส    ร ย  ร   ย         ส        ร  ฝ   ,  ร    ส ญญ        ๆ ๓๗๕.๑๘ ๒,๔๕๙.๖๘

๑๔,๙๘๘.๒๒ ๗,๗๔ .๕๖

๒๕๕๗

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของสํานักงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน 

๑๔,๙๘๘.๒๒ ล้านบาท ได้รวมเงินที่รับฝากจากกองทุนพัฒนาฯ (เดิม) จํานวน ๒๔.๕๗ ล้านบาท (ได้รวม
ดอกเบี้ยรับไว้แล้ว) เพ่ือจ่ายค่าภาระผูกพันของกองทุนเดิม 
๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 

๒๕๕๖
ส              ฯ ร ม ร ม

๕๘. ๙ ๑๘,๗  .  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒
ร ม              ร  ๕๘. ๙ ๑๘,๗  .  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒

๒๕๕๗

    ฝ    ญ   ร         ๓           ม      ๑๒      

 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๓ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๓. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม
    ส  .๕๘  .   .๕๘  .๔๒
    ส ย  ย  .๓๔  .   .๓๔  .๓๔
    ร  ร    ฝ   .๕๒ ๒.๑๗ ๒.๖๙ ๓.๘๘
    ฝ  ธ    ร  .  

    ฝ    ญ   ร  สร ย    ๓ .๒๑  .  ๓ .๒๑ ๒ .๑๖
    ฝ    ญ    ม ร  ย  ๓,๓๒ .๖๖ ๔, ๔๖.๔ ๗,๓๖๗. ๖ ๕,๕  . ๔
    ฝ    ญ   ร     ม      ๓      ๓, ๘๗.๓๔ ๔,๕  .  ๗,๕๘๗.๓๔ ๒,๒๑๕.๗๒

ร ม    ส    ร ย  ร   ย         ส ๖,๔๓๙.๖๕ ๘,๕๔๘.๕๗ ๑๔,๙๘๘.๒๒ ๗,๗๔ .๕๖
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบด้วย
    ส    ร ย  ร   ย         ส    ร ย     มม  ร  ๖๕ (๑-๒) ๕,๙๙๓.๘ ๒,๙๓๓.๕๓
    ส    ร ย  ร   ย         ส    ร ย     มม  ร  ๖๕ (๓-๕) ๗ .๖๖ ๒.๗๘
    ส    ร ย  ร   ย         ส              ย     ฒ  ฯ ๘,๕๔๘.๕๘ ๒,๓๔๔.๕๗
    ส    ร ย  ร   ย         ส        ร  ฝ   ,  ร    ส ญญ        ๆ ๓๗๕.๑๘ ๒,๔๕๙.๖๘

๑๔,๙๘๘.๒๒ ๗,๗๔ .๕๖

๒๕๕๗

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของสํานักงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน 

๑๔,๙๘๘.๒๒ ล้านบาท ได้รวมเงินที่รับฝากจากกองทุนพัฒนาฯ (เดิม) จํานวน ๒๔.๕๗ ล้านบาท (ได้รวม
ดอกเบี้ยรับไว้แล้ว) เพ่ือจ่ายค่าภาระผูกพันของกองทุนเดิม 
๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 

๒๕๕๖
ส              ฯ ร ม ร ม

๕๘. ๙ ๑๘,๗  .  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒
ร ม              ร  ๕๘. ๙ ๑๘,๗  .  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒

๒๕๕๗

    ฝ    ญ   ร         ๓           ม      ๑๒      

 
 
 
 
 

-

-

-

-



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 
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ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย (ต่อ)

๕. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียมเลขหมำย ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓๔๒.๑๖ และ ๑๐.๕๐ ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดบั ไม่ได้รวมค่ำธรรมเนยีมเลขหมำยโทรคมนำคมพเิศษ ๔ หลกั จ�ำนวน ๕๔๐.๒๐ ล้ำนบำท (ไม่รวมค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่และ
ค่ำปรับ) ที่ส�ำนักงำนเรียกเก็บจำก บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ตำมประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรและอนุญำต
ให้ใช้เลขหมำยโทรคมนำคมพิเศษ ข้อ ๑๓ (๔) และข้อ ๑๖ ประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคม
ชั่วครำว ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๔ และประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๙๓ เนื่องจำกเป็นเลขหมำยฯ ที่บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) น�ำออกให้บริกำรแก่รัฐวิสำหกิจและภำคเอกชนใช้งำนอยู่ก่อน
วันที่ประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคมชั่วครำว ใช้บังคับ และได้ยื่นควำมประสงค์เพื่อขอใช้
เลขหมำยฯ ดังกล่ำวต่อ กทช. ตำมประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคมชั่วครำวข้อ ๑๔ และ
ตำมมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑

ทั้งนี้บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ได ้ฟ ้องขอให้ศำลปกครองกลำงเพิกถอนค�ำสั่งทำงปกครองของ กทช.  
ที่ ทช ๑๒๐๐.๓/๕๖๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ เพื่อเรียกค่ำธรรมเนียมเลขหมำยฯ พิเศษจ�ำนวนดังกล่ำว  
(คดีหมำยเลขด�ำที่ ๓๙๗/๒๕๕๔) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลปกครองกลำง

ลูกหนี้กำรค้ำที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๔ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย (ต่อ) 
๒๕๕๗ ๒๕๕๖

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดว้ย
              ร     ร ย     มม  ร  ๖๕ (๑-๒)  . ๒  . ๒
              ร     ร ย     มม  ร  ๖๕ (๓-๕) ๔.๖๙ ๒ ๔.๙๖
              ร               ย     ฒ  ฯ ๑๘,๗  .  ๖,๕  .  
              ร         ร  ฝ  ๕๓.๓๘  .๓๔

ร ม              ร  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒

๕. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม
                        ม      ย  . ๓  .   . ๓  . ๔
          ธรรม   ยม    ม ย ๓๔๒.๑๖  .  ๓๔๒.๑๖ ๑ .๕ 
          ธรรม   ยม     ญ   ร      ร  .๕  .   .๕  .๗ 
         ร   ๒๙.๘๙  .  ๒๙.๘๙ ๒๙.๘๙
                 ส ส ย  ส ญ -๒๙.๘๙  .  -๒๙.๘๙ -๒๙.๘๙
               .๕๘  .   .๕๘  .๕๔

ร ม       ๓๔๓.๒๗  .  ๓๔๓.๒๗ ๑๑.๗๘

๒๕๕๗

 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๓๔๒.๑๖ และ 

๑๐.๕๐ ล้านบาท ตามลําดับ ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก จํานวน ๕๔๐.๒๐ 
ล้านบาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าปรับ)  ที่สํานักงานเรียกเก็บจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ตาม
ประกาศ กทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ข้อ ๑๓ (๔) และ
ข้อ ๑๖ ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๔ และ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๓ เนื่องจาก
เป็นเลขหมายฯ ที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นําออกให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใช้งานอยู่ก่อน
วันที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ใช้บังคับ และได้ยื่นความ
ประสงค์เพ่ือขอใช้เลขหมายฯ ดังกล่าวต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมชั่วคราวข้อ ๑๔ และตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ฟูองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของ 
กทช. ที่ ทช ๑๒๐๐.๓/๕๖๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเรียกค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ พิเศษจํานวน
ดังกล่าว (คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๗/๒๕๕๔) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง 

ลูกหนี้การค้าที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ระหว่างการฟูองร้องดําเนินคดี 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๔ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๔. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย (ต่อ) 
๒๕๕๗ ๒๕๕๖

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดว้ย
              ร     ร ย     มม  ร  ๖๕ (๑-๒)  . ๒  . ๒
              ร     ร ย     มม  ร  ๖๕ (๓-๕) ๔.๖๙ ๒ ๔.๙๖
              ร               ย     ฒ  ฯ ๑๘,๗  .  ๖,๕  .  
              ร         ร  ฝ  ๕๓.๓๘  .๓๔

ร ม              ร  ๑๘,๗๕๘. ๙ ๖,๗ ๕.๓๒

๕. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม
                        ม      ย  . ๓  .   . ๓  . ๔
          ธรรม   ยม    ม ย ๓๔๒.๑๖  .  ๓๔๒.๑๖ ๑ .๕ 
          ธรรม   ยม     ญ   ร      ร  .๕  .   .๕  .๗ 
         ร   ๒๙.๘๙  .  ๒๙.๘๙ ๒๙.๘๙
                 ส ส ย  ส ญ -๒๙.๘๙  .  -๒๙.๘๙ -๒๙.๘๙
               .๕๘  .   .๕๘  .๕๔

ร ม       ๓๔๓.๒๗  .  ๓๔๓.๒๗ ๑๑.๗๘

๒๕๕๗

 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๓๔๒.๑๖ และ 

๑๐.๕๐ ล้านบาท ตามลําดับ ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก จํานวน ๕๔๐.๒๐ 
ล้านบาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าปรับ)  ที่สํานักงานเรียกเก็บจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ตาม
ประกาศ กทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ข้อ ๑๓ (๔) และ
ข้อ ๑๖ ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๔ และ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๓ เนื่องจาก
เป็นเลขหมายฯ ที่บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นําออกให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใช้งานอยู่ก่อน
วันที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ใช้บังคับ และได้ยื่นความ
ประสงค์เพ่ือขอใช้เลขหมายฯ ดังกล่าวต่อ กทช. ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมชั่วคราวข้อ ๑๔ และตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ฟูองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังทางปกครองของ 
กทช. ที่ ทช ๑๒๐๐.๓/๕๖๔๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเรียกค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ พิเศษจํานวน
ดังกล่าว (คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๗/๒๕๕๔) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง 

ลูกหนี้การค้าที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ระหว่างการฟูองร้องดําเนินคดี 
 

๖. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรค้ำงรับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓,๘๔๘.๕๓ และ 
๒,๐๙๗.๒๘ ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เป็นรำยได้ที่ส�ำนักงำน กสทช. เรียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรเป็นอัตรำก้ำวหนำ้จำกรำยได้โดย
ให้ผู้ประกอบกำรช�ำระภำยใน ๑๕๐ วัน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี 

๗. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

๘. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓.๓๒ และ ๒.๔๒ ล้ำนบำท มีกำรปรับปรุง
รำยกำรระหวำ่งกันของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ของส�ำนักงำน กสทช. และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ของกองทุนวิจัยและพัฒนำฯ 
จ�ำนวน ๐.๑๔ และ ๑.๓๑ ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ ๑๖)

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๕ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๖. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม

ร ย      ธรรม   ยม     ญ   ร      ร    ร  ๓,๘๔๘.๕๓  .  ๓,๘๔๘.๕๓ ๒, ๙๗.๒๘
    สม          ฒ  ฯ-   ร       ญ      ร   .  ๓,๕๙๕.๖๒ ๓,๕๙๕.๖๒ ๓, ๙๕.๔๗

ร ม ร ม    รร ย       ร  ๓,๘๔๘.๕๓ ๓,๕๙๕.๖๒ ๗,๔๔๔.๑๕ ๕,๑๙๒.๗๕

๒๕๕๗

 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๓,๘๔๘.๕๓ และ ๒,๐๙๗.๒๘ ล้านบาท ตามลําดับ เป็นรายได้ที่สํานักงาน กสทช.  เรียกเก็บจาก
ผู้ประกอบการเป็นอัตราก้าวหน้าจากรายได้โดยให้ผู้ประกอบการชําระภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี  
๗. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

๒๕๕๗
ส              ฯ ร ม ร ม

                ย        ๖.๕๒  .  ๖.๕๒ ๖.๔๔
         ย   ย             .๕๖  .   .๕๖  .๖๕

ร ม         ย   ย        ๗. ๘  .  ๗. ๘ ๗. ๙

๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๕ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๖. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม

ร ย      ธรรม   ยม     ญ   ร      ร    ร  ๓,๘๔๘.๕๓  .  ๓,๘๔๘.๕๓ ๒, ๙๗.๒๘
    สม          ฒ  ฯ-   ร       ญ      ร   .  ๓,๕๙๕.๖๒ ๓,๕๙๕.๖๒ ๓, ๙๕.๔๗

ร ม ร ม    รร ย       ร  ๓,๘๔๘.๕๓ ๓,๕๙๕.๖๒ ๗,๔๔๔.๑๕ ๕,๑๙๒.๗๕

๒๕๕๗

 
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้างรับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๓,๘๔๘.๕๓ และ ๒,๐๙๗.๒๘ ล้านบาท ตามลําดับ เป็นรายได้ที่สํานักงาน กสทช.  เรียกเก็บจาก
ผู้ประกอบการเป็นอัตราก้าวหน้าจากรายได้โดยให้ผู้ประกอบการชําระภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี  
๗. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

๒๕๕๗
ส              ฯ ร ม ร ม

                ย        ๖.๕๒  .  ๖.๕๒ ๖.๔๔
         ย   ย             .๕๖  .   .๕๖  .๖๕

ร ม         ย   ย        ๗. ๘  .  ๗. ๘ ๗. ๙

๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๖ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๘. สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม

ภ ษ     ร    ส  ธ ๒๓.๑๖  .  ๒๓.๑๖ ๒ .๗ 
           ย ม  ร  ๒.๗๙  .  ๒.๗๙ ๘.๕๒
       ย    ร  ๗.๗๙ ๖๖.๙๙ ๗๔.๗๘ ๕๘.๔๑
    ม        ย         .   .   .   .๗๕
ส   ร  ย  ม     ย      ๆ ๓.๔๖  .  ๓.๓๒ ๒.๔๒

ร มส   ร  ย  ม     ย     ๓๗.๒ ๖๖.๙๙ ๑ ๔. ๕ ๙ .๘ 

๒๕๕๗

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๓.๓๒ และ ๒.๔๒ 

ล้านบาท มีการปรับปรุงรายการระหว่างกันของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ ของสํานักงาน กสทช . และหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน ๆ ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๐.๑๔ และ ๑.๓๑ ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 
๑๖) 
๙. เงินลงทุนระยะยาว 

๒๕๕๖
ส              ฯ ร ม ร ม

    ฝ    ญ   ร             ๑๒      ๒ ๑.๙๗  .  ๒ ๑.๙๗ ๑๙๕. ๔
ร มส   ร  ย  ม     ย     ๒ ๑.๙๗  .  ๒ ๑.๙๗ ๑๙๕. ๔

๒๕๕๗

 
 

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐๑.๙๗ และ ๑๙๕.๐๔ 
ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันในการดํารงเงินฝากเพ่ือสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงาน

(๒๙.๘๙) (๒๙.๘๙) (๒๙.๘๙)

-

-

-

-

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗33๖ 33๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๙. เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยำว ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๐๑.๙๗ และ ๑๙๕.๐๔ ล้ำนบำท เป็นเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีภำระผูกพันในกำรด�ำรงเงินฝำกเพื่อสินเชื่อที่อยู่อำศัยของพนักงำน

๑๐. อาคารและอุปกรณ์

๑๐. อาคารและอุปกรณ์ (สำานักงาน)

๑๐. อาคารและอุปกรณ์ (กองทุนฯ)

10. อาคารและอุปกรณ (สํานักงาน) 

2556
อาคารและ อุปกรณไฟฟา อุปกรณ อุปกรณ อุปกรณ งานระหวางทํา รวม รวม

สวนปรับปรุง และวิทยุ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ สํานักงาน
อาคาร และขนสง และอ่ืน ๆ

ราคาทุน
ยอดยกมาตนงวด 755.08      887.91         540.38        157.00           222.72         175.45         2,738.54   2,348.01   
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอน -           -              -             -                -              -              -           0.57         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 61.44        38.80           139.37        8.14               31.48           120.83         400.06      510.13      
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                (0.16) -              (0.16) (120.17)
ยอดคงเหลือปลายงวด 816.52      926.71         679.75        165.14           254.04         296.28         3,138.44   2,738.54   

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมาตนงวด 420.72      637.53         446.29        96.07             136.83         -              1,737.44   1,503.60   
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอน -           -              -             -                -              -              -           0.57         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 37.99        89.98           71.97          19.62             23.26           -              242.82      233.27      
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                (0.15) -              (0.15) -           
ยอดคงเหลือปลายงวด 458.71      727.51         518.26        115.69           159.94         -              1,980.11   1,737.44   

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 357.81      199.20         161.49        49.45             94.10           296.28         1,158.33   -           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 334.36      250.38         94.09          60.93             85.89           175.45         -           1,001.10   

2557
รายการ

 

 

   

10. อาคารและอุปกรณ (กองทุนฯ) 

2556
อาคารและ อุปกรณไฟฟา อุปกรณ อุปกรณ อุปกรณ งานระหวางทํา รวม รวม

สวนปรับปรุง และวิทยุ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ สํานักงาน
อาคาร และขนสง และอ่ืน ๆ

ราคาทุน
ยอดยกมาตนงวด 1.02         -              0.64            -                1.15             -              2.81      2.81         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด -           -              -             -                -              -              -       -           
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                -              -              -       -           
ยอดคงเหลือปลายงวด 1.02         -              0.64            -                1.15             -              2.81      2.81         

คาเสื่อมราคาสะสม
ยอดยกมาตนงวด 0.90         -              0.64            -                0.70             -              2.24      1.82         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 0.11         -              -             -                0.15             -              0.26      0.42         
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                -              -              -       
ยอดคงเหลือปลายงวด 1.01         -              0.64            -                0.85             -              2.50      2.24         

ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 0.01         -              -             -                0.30             -              0.31      -           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 0.12         -              -             -                0.45             -              -       0.57         

2557
รายการ

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๒๙๖ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๘. สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
๒๕๕๖

ส              ฯ ร ม ร ม

ภ ษ     ร    ส  ธ ๒๓.๑๖  .  ๒๓.๑๖ ๒ .๗ 
           ย ม  ร  ๒.๗๙  .  ๒.๗๙ ๘.๕๒
       ย    ร  ๗.๗๙ ๖๖.๙๙ ๗๔.๗๘ ๕๘.๔๑
    ม        ย         .   .   .   .๗๕
ส   ร  ย  ม     ย      ๆ ๓.๔๖  .  ๓.๓๒ ๒.๔๒

ร มส   ร  ย  ม     ย     ๓๗.๒ ๖๖.๙๙ ๑ ๔. ๕ ๙ .๘ 

๒๕๕๗

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๓.๓๒ และ ๒.๔๒ 

ล้านบาท มีการปรับปรุงรายการระหว่างกันของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ ของสํานักงาน กสทช . และหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน ๆ ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๐.๑๔ และ ๑.๓๑ ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 
๑๖) 
๙. เงินลงทุนระยะยาว 

๒๕๕๖
ส              ฯ ร ม ร ม

    ฝ    ญ   ร             ๑๒      ๒ ๑.๙๗  .  ๒ ๑.๙๗ ๑๙๕. ๔
ร มส   ร  ย  ม     ย     ๒ ๑.๙๗  .  ๒ ๑.๙๗ ๑๙๕. ๔

๒๕๕๗

 
 

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐๑.๙๗ และ ๑๙๕.๐๔ 
ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันในการดํารงเงินฝากเพ่ือสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
พนักงาน

 10. อาคารและอุปกรณ 

2556
อาคารและ อุปกรณไฟฟา อุปกรณ อุปกรณ อุปกรณ งานระหวางทํา รวม รวม

สวนปรับปรุง และวิทยุ คอมพิวเตอร ยานพาหนะ สํานักงาน
อาคาร และขนสง และอ่ืน ๆ

ราคาทุน
ยอดยกมาตนงวด 756.10      887.91         541.02        157.00           223.87         175.45         2,741.35   2,350.82   
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอน -           -              -             -                -              -              -          0.57         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 61.44        38.80           139.37        8.14               31.48           120.83         400.06     510.13      
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                (0.16) -              (0.16) (120.17)
ยอดคงเหลือปลายงวด 817.54      926.71         680.39        165.14           255.19         296.28         3,141.25   2,741.35   

คาเส่ือมราคาสะสม
ยอดยกมาตนงวด 421.62      637.53         446.93        96.07             137.53         -              1,739.68   1,505.42   
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอน -           -              -             -                -              -              -          0.57         
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 38.10        89.98           71.97          19.62             23.41           -              243.08     233.69      
ลดลงระหวางงวด -           -              -             -                (0.15) -              (0.15)
ยอดคงเหลือปลายงวด 459.72      727.51         518.90        115.69           160.79         -              1,982.61   1,739.68   

ราคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 357.82      199.20         161.49        49.45             94.40           296.28         1,158.64   -           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 334.48      250.38         94.09          60.93             86.34           175.45         -          1,001.67   

2557
รายการ

 

 

 

-

-



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗338 339

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

11. สินทรัพยไมมีตัวตน  

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร 94.74             322.84              -               417.58          
หัก คาตัดจําหนายสะสม (35.05) (84.93) -               (119.98)

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 59.69             237.91              -               297.60          

รายการระหวางงวด

 

12. เจาหน้ีและต๋ัวเงินจาย 

 

 

13. รายไดรับลวงหนา 

2556
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

คาตอบแทนคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมรับลวงหนา 52.51       -      52.51      62.87       
คาธรรมเนียมเลขหมายรับลวงหนา 0.89         -      0.89        0.29         
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหจัดต้ังหนวยตรวจสอบเครื่องรับลวงหนา 0.02         -      0.02        0.04         
อ่ืนๆ 7.33         -      7.33        4.37         

รวมรายไดรับลวงหนา 60.75       -      60.75      67.57       

2557

 

 

 

 

 

 

๒๕๕๖
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

เจาหน้ี ๕๒๒.๕๗           ๖๒๓.๑๑            ๑,๑๔๕.๖๘      ๓๒๙.๔๒         
เจาหน้ีบัตรเครดิต ๐.๒๒              -                 ๐.๒๒           ๐.๒๔             
เข็คจาย ๓๒.๗๐            -                 ๓๒.๗๐           ๑๖.๖๘           

รวมเจาหน้ีและตั๋วเงินจาย ๕๕๕.๔๙           ๖๒๓.๑๑            ๑,๑๗๘.๖๐      ๓๔๖.๓๔          

๒๕๕๗

๑๑. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๔. รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง

๑๒. เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย

๑๓. รายได้รับล่วงหน้า ๑๖. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

๑๕. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓๕.๑๔ ล้ำนบำท และ ๖.๑๙ ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ มีกำรปรับปรุงรำยกำรระหว่ำงกันของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ของส�ำนักงำน กสทช. และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 
ของกองทุนวิจัยและพัฒนำฯ จ�ำนวน ๐.๑๔ และ ๑.๓๑ ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (ดูหมำยเหตุข้อ ๘)

 

14. รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

ยอดยกมา ยอดคงเหลือ
 31 ธ.ค. 2556 คางนําสงเพิ่ม นําสง  31 ธ.ค. 2557

คาเชาใชวิทยุคมนาคมและการละเมิด 0.53                   0.27                       0.53                 0.27                 
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หัก คาตัดจําหนายสะสม (35.05) (84.93) -               (119.98)

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 59.69             237.91              -               297.60          
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รายไดเงินประมูลคลื่นคามถ่ี 2.1 GHz -                     10,406.25             10,406.25       -                   
เงินดอกเบี้ยรับจากหลักประกันการประมูล 7.56                   0.05                       7.56                 0.05                 
รายไดจากสถานวีิทยุ 1 ปณ. 343.89              71.65                     343.89            71.65               
เงินเหลือนําสงเปนรายไดแผนดิน ป 56 595.38              -                         595.38            -                   
เงินเหลือนําสงเปนรายไดแผนดิน ป 57 -                     3,382.97               -                   3,382.97          

รวมรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 950.96              13,869.34             11,357.21       3,463.09          

 

15. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2557

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 322.36           72.71          (3.02) 392.05         
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 322.36           72.71          (3.02) 392.05         

รายการระหวางงวด

 

 16. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

2556
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

ใบสําคัญคางจาย 0.03               -                   0.03             0.04              
คาใชจายคางจาย 73.72             -                   73.72           136.70          
คาภาระผูกพันของกองทุนพัฒนา (เดิม) 2.18               -                   2.18             22.97            
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 6.66               0.71                  7.37             5.09              
เจาหนี้กรมสรรพากร 725.75           -                   725.75          12.63            
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ 35.14             0.14                  35.14           6.19              

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 843.48           0.85                  844.19          183.62          

2557

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 35.14 ลานบาทและ 6.19 ลานบาท 
ตามลําดับ  มีการปรับปรุงรายการระหวางกันของสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๆ ของสํานักงาน กสทช. และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ 
ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน 0.14 และ 1.31 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 8) 

๐.๐๓

๗๓.๗๒

๒.๑๘

๖.๖๖

๗๒๕.๗๕

๓๕.๑๔

๘๔๓.๔๘

เช็คจ่าย



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗340 341

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๑๗. รายได้รอการรับรู้

รำยได้รอกำรรับรู้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน ๑๑,๒๖๘.๘๖ ล้ำนบำท เป็นกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมจำก
กำรประมลูใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พือ่ให้บรกิำรโทรทศัน์ในระบบดจิติอลประเภทบรกิำรทำงธรุกจิระดบัชำต ิตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
ประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ กำรช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ งวดที่หนึ่งให้ช�ำระร้อยละ ๕๐ ของรำคำขั้นต�่ำ และให้ช�ำระร้อยละ ๑๐ ของเงิน 
ในส่วนที่เกินกว่ำรำคำขั้นต�่ำ พร้อมวำงหนังสือค�้ำประกันจำกสถำบันกำรเงินประเภทธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ตำมพระรำชบัญญัต ิ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีในงวดที่เหลือ และ
ก�ำหนดให้น�ำเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส่งกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กจิกำรโทรคมนำคมเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ทัง้นี ้เงนิค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถ่ีในส่วนของรำคำข้ันต�ำ่จะน�ำไปใช้ 
เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนได้รับบริกำรดำ้นกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่ำงทั่วถึง

เมือ่วนัที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิมปีระกำศฉบบัที ่๘๐/๒๕๕๗ เรือ่ง กำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำย
ว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ข้อ ๑ 
ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุ
กระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

“มำตรำ ๔๒ ให้ กสทช. มอี�ำนำจก�ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตตำมมำตรำ ๔๑ โดยแยกเป็นค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำต 
ให้ใช้คล่ืนควำมถี ่และค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตประกอบกจิกำรซึง่ต้องช�ำระเมือ่ได้รบัใบอนญุำตและต้องช�ำระเป็นรำยปีในอตัรำ 
ที่เหมำะสมกับประเภทของใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เว้นแต่ 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลืน่ควำมถีเ่พือ่ประกอบกจิกำรทำงธรุกจิ ให้ถือว่ำเงนิทีไ่ด้จำกกำรประมลูตำมมำตรำ ๔๑ วรรคหก
เป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งต้องช�ำระเมื่อได้รับใบอนุญำต และเมื่อหักค่ำใช้จำ่ยแล้วให้น�ำส่งเข้ำเป็นรำยได้
แผ่นดิน” และข้อ ๕ เงินที่ได้จำกกำรประมูลตำมมำตรำ ๔๑ วรรคหก แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับ 
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ  
หำกยงัมไิด้น�ำส่งเข้ำกองทนุวจิยัและพฒันำกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์และกจิกำรโทรคมนำคมเพือ่ประโยชน์สำธำรณะ  
ให้น�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินหลังหักคำ่ใช้จำ่ยแล้วภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ

๑๘. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

๑๙. ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน

๒๐. รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz
รำยได้จำกกำรประมลูคล่ืนควำมถี ่IMT ย่ำน 2.1 GHz ส�ำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ จ�ำนวนเงนิ ๑๐,๔๐๖.๒๕ 

ล้ำนบำท เป็นกำรช�ำระค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถี ่IMT ย่ำน 2.1 GHz จำกกำรประมลูใบอนญุำตให้ใช้คลืน่ควำมถี่ 
เพื่อกิจกำรโทรคมนำคมงวดที่สองเป็นจ�ำนวนร้อยละยี่สิบห้ำของรำคำกำรประมูลสูงสุดและน�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินทั้งจ�ำนวน
ในวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗ โดยได้ปฏิบัติตำมประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อ 
กำรประกอบกิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ยำ่น 2.1 GHz 

ในปี ๒๕๕๕ ส�ำนักงำน กสทช. ได้เปิดประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรโทรคมนำคม ผลกำรประมูลส�ำนักงำน 
กสทช. ได้รับรำยได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่ IMT ย่ำน 2.1 GHz เป็นจ�ำนวน ๔๑,๖๒๕.๐๐ ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
ผลกำรประมูลมีบริษัทที่ชนะกำรประมูล ๓ รำย ได้แก่

17. รายไดรอการรับรู 

2556
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

ยอดยกมาตนงวด 45.42             -                   45.42           56.99            
เพ่ิมข้ึน รายไดรอการรับรูในระหวางงวด -                11,268.86          11,268.86     48.40            
หัก รับรูเปนรายไดในระหวางงวด (11.60) (692.61) (704.21) (11.57)

ยอดคงเหลือปลายงวด 33.82             10,576.25          10,610.07     93.82            

2557

 

รายไดรอการรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มข้ึนจํานวน 11,268.86 ลานบาท เปนการชําระเงิน
คาธรรมเนียมจากการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ พ.ศ.2556 ขอ 10 การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี งวดท่ีหน่ึงใหชําระรอยละ 50 ของราคา
ข้ันต่ํา และใหชําระรอยละ 10 ของเงินในสวนที่เกินกวาราคาข้ันตํ่า พรอมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในงวดท่ีเหลือและกําหนดใหนําเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสงกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ท้ังนี้ เงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในสวนของราคาข้ันตํ่าจะนําไปใชเพื่อสนับสนุนใหประชาชนไดรับบริการดานกิจการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลอยางทั่วถึง 

เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีประกาศฉบับท่ี 80/2557 เร่ือง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 42  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และใหใชความตอไปนี้แทน 

"มาตรา 42 ให กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 41 โดยแยกเปน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและ
ตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ใหถือวาเงินที่ไดจากการ
ประมูลตามมาตรา 41 วรรคหกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาต และเมื่อหัก
คาใชจายแลวใหนําสงเขาเปนรายไดแผนดิน" และขอ 5 เงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา 41 วรรคหก แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ หากยังมิไดนําสงเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ใหนําสงเปนรายไดแผนดินหลังหักคาใชจายแลวภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ 

 

18. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

2556
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

เงินมัดจําประกันสัญญา 47.96             -                   47.96           26.49            
เงินประกันผลงาน 17.48             5.85                  23.33           13.63            
เงินประกันความเสียหาย 1.73               -                   1.73             2.63              
เงินรับฝากคากอสรางพระอนุสาวรีย 0.36               -                   0.36             0.34              
เงินรับฝากอ่ืนๆ 0.95               -                   0.95             0.43              

รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 68.48             5.85                  74.33           43.52            

2557

19. สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน 

2556
สํานักงาน กองทุนฯ รวม รวม

ทุน 198.32          -                 198.32        198.32         
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตนงวด 4,585.07       11,942.12        16,527.19    9,086.80      

-               -                 -             32.98          

4,585.07       11,942.12        16,527.19    9,119.78      

บวก รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 5,645.77       7,763.32         13,409.09    8,346.68      
หัก เงินเหลือที่ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน (3,454.62) -                 (3,454.62) (939.27)
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมปลายงวด 6,776.22       19,705.44        26,481.66    16,527.19    

รวมสวนทุนและการเปล่ียนแปลงในสวนทุน 6,974.54       19,705.44        26,679.98    16,725.51    

2557

รายการปรับปรุงรายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตน
งวด

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสมตนงวดหลังปรับปรุง
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ต้นงวด

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมต้นงวดหลัง
ปรับปรุง ๔,๕๘๕.๐๗ ๑๑,๙๔๒.๑๒ ๑๖,๕๒๗.๑๙ ๙,๑๑๙.๗๘



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗342 343

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒๐. รายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz (ต่อ)
รายชื่อผู้ชนะการประมูล ประมูลได้ชุดความถี่ ราคาประมูลเป็นเงิน

๑. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำากัด ที่ ๗ - ๙ ๑๔,๖๒๕.๐๐ ล้านบาท

๒. บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จำากัด ๑ - ๓ ๑๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓. บริษัท เรียล พิวเจอร์ จำากัด ๔ - ๖ ๑๓,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๖๒๕.๐๐ ล้านบาท

๒๑. รายได้จากเงินสมทบกองทุนพัฒนาฯ - ผู้รับใบอนุญาต (เพื่อจ่ายในโครงการ USO)
ในงวดปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖ ส�ำนักงำน กสทช. มีรำยได้เงินสมทบกองทุนพัฒนำฯ - ผู้รับใบอนุญำต (เพื่อจ่ำยในโครงกำร 

USO) จ�ำนวน ๗,๖๒๔.๓๓ ล้ำนบำท และ ๕,๖๖๙.๐๕ ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เป็นรำยได้ที่เรียกเก็บเพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดให้มี
บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุให้ กสทช. ก�ำหนด
แผนกำรจดัให้มบีริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบรกิำรเพือ่สงัคม โดยเมือ่ส�ำนกังำน กสทช. จดัท�ำแผนดงักล่ำวเสรจ็สิน้  
และได้มกีำรประกำศใช้แผน ณ วนัที ่๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์  
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) พร้อมกบัประกำศหลกัเกณฑ์และวธิกีำรจดัเก็บรำยได้ เพือ่น�ำไปใช้ในกำรจดัให้มบีรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน 
โดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมตำมประกำศลงวันที่เดียวกัน โดยก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมทุกรำย มีหนำ้ที่จัดสรรรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคมให้แก่กองทุนเพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรตำมแผน

๒๒. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพือ่ประโยชน์สำธำรณะ ในปี ๒๕๕๗ ทีเ่ป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบับคุลำกรจ�ำนวนเงนิ ๖.๕๘ ล้ำนบำท ได้รวมเบกิจ่ำยจำกส�ำนกังำน กสทช.

๒๓. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ในปี ๒๕๕๗ ที่เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวนเงิน ๑๖.๒๒ ล้ำนบำท ได้รวมเบิกจำ่ยจำก
ส�ำนักงำน กสทช.

22. คาใชจายดานบุคลากร 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

เงินเดือนพนักงาน 671.35          -              -           671.35       634.98        
คาตอบแทนพิเศษ พนักงาน 0.21              -              -           0.21          93.84          
คาตอบแทน กสทช. 35.30            -              -           35.30         36.31          
คาตอบแทนตกเบิก กสทช. -               -              -           -            27.42          
คาตอบแทนรายเดือน 33.76            -              -           33.76         21.18          
คาสวัสดิการ 106.09          -              -           106.09       66.22          
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 123.88          -              -           123.88       44.45          
เงินบําเหน็จฯ 3.02              -              -           3.02          85.57          

รวมคาใชจายดานบุคลากร 973.61          -              -           973.61       1,009.97     

2557
สํานักงาน

 

คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะในป 2557 ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรจํานวนเงิน 6.58 ลานบาท  ไดรวมเบิกจายจาก
สํานักงาน กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. คาใชจายในการดําเนินงาน 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

คาอาหารทํางานนอกเวลา 6.54              -              -      6.54       4.68         
คาเบี้ยประชุมกรรมการ 52.09            -              -      52.09     50.79       
คาตอบแทนอ่ืน 2.75              -              -      2.75       1.21         
คาใชจายเดินทางในประเทศ 42.30            0.03            -      42.33     32.45       
คาซอมแซม 16.99            0.58            -      17.57     6.86         
คาเชา 163.78          -              -      163.78   138.10      
คาจางบํารุงรักษา 81.37            -              -      81.37     69.26       
คาจางเหมาบริการ 342.05          0.40            -      342.45   186.82      
คารับรองและพิธีการ 20.36            -              -      20.36     16.61       
คาภาษีและคาธรรมเนียม 9.37              -              -      9.37       2.59         
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 125.48          -              -      125.48   92.14       
คาใชจายคาลงทะเบียนฝกอมรม 29.57            -              -      29.57     41.71       
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 290.02          -              -      290.02   291.12      
คาใชจายในการเปนเจาภาพจัดประชุม 101.33          0.55            -      101.88   130.08      
คาจางสอบเทียบเครื่องมือดานวิทยุคมนาคม 1.82              -              -      1.82       1.18         
คาจางท่ีปรึกษา 418.06          -              -      418.06   329.54      
เงินบริจาคและการกุศล 127.21          0.50            -      127.71   103.82      
คาใชจายในการจัดประชุมภายใน กสทช. 9.20              -              -      9.20       5.67         
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง -               -              -      -        
คาใชสอยอ่ืน ๆ 12.38            -              -      12.38     22.56       
คาวัสดุ 152.72          -              -      152.72   82.17       
คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ 153.88          -              -      153.88   250.26      
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.15              -              -      0.15       0.10         

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 2,159.42        2.06            -      2,161.48 1,859.72   

2557
สํานักงาน

 คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ในป 2557 ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานจํานวนเงิน 16.22 ลานบาท  ไดรวมเบิกจายจาก
สํานักงาน กสทช. 

 

 

-



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗344 34๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒๔. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพื่อประโยชน์สำธำรณะในปี ๒๕๕๗ ที่เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคจ�ำนวนเงิน ๐.๐๓ ล้ำนบำท ได้รวมเบิกจ่ำยจำก
ส�ำนักงำน กสทช.

๒๕. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะในปี ๒๕๕๗ ที่เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยจ�ำนวนเงิน ๒.๗๔ ล้ำนบำท  
ได้รวมเบิกจ่ำยจำกส�ำนักงำน กสทช.

๒๖. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกิจการโทรคมนาคม

เงินสนับสนุนเพื่อกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ส�ำนักงำนฯ 
มำตรำ ๖๕ (๑-๒) จ�ำนวน ๒๐๘.๐๑ ล้ำนบำท ได้รวมรำยกำรระหวำ่งกันค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบกองทุนฯ จ�ำนวน ๔๐.๐๐ ล้ำนบำท

๒๗. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 1800 MHz

24. คาใชจายสาธารณูปโภค 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

คาไฟฟา 27.26            0.92             -           28.18         24.07          
คาน้ําประปา 1.25              -               -           1.25          1.24           
คาโทรศัพทสํานักงาน 5.18              -               -           5.18          2.85           
คาโทรศัพทเคล่ือนที่ 13.00            -               -           13.00         5.22           
คาบริการเคเบิลทีวี DSTV 0.32              -               -           0.32          0.32           
คาบริการอินเทอรเน็ต 24.80            -               -           24.80         14.42          
คาฝากสงไปรษณีย 49.13            -               -           49.13         1.86           

รวมคาใชจายสาธารณูปโภค 120.94          0.92             -           121.86       49.98          

2557
สํานักงาน

 

คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะในป 2557  ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับสาธารณูปโภคจํานวนเงิน 0.03 ลานบาท  ไดรวมเบิกจายจาก
สํานักงาน กสทช. 

25. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอื่นๆ

คาเส่ือมราคา-อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 37.99           -              0.11      38.10     35.36      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณไฟฟาและวิทยุ 89.96           0.02             -       89.98     87.85      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณคอมพิวเตอร 71.97           -              -       71.97     69.22      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณยานพาหนะและขนสง 19.62           -              -       19.62     18.96      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณสํานักงานและอ่ืนๆ 23.27           -              0.15      23.42     22.30      

รวมคาเส่ือมราคา 242.81         0.02             0.26      243.09   233.69    
คาตัดจําหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร 84.93           -              -       84.93     20.75      

รวมคาตัดจําหนาย 84.93           -              -       84.93     20.75      
รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 327.74         0.02             0.26      328.02   254.44    

2557
สํานักงาน

 คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนสาธารณะในป 2557 ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวนเงิน 2.74 ลานบาท  ไดรวม
เบิกจายจากสํานักงาน กสทช. 

24. คาใชจายสาธารณูปโภค 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

คาไฟฟา 27.26            0.92             -           28.18         24.07          
คาน้ําประปา 1.25              -               -           1.25          1.24           
คาโทรศัพทสํานักงาน 5.18              -               -           5.18          2.85           
คาโทรศัพทเคล่ือนที่ 13.00            -               -           13.00         5.22           
คาบริการเคเบิลทีวี DSTV 0.32              -               -           0.32          0.32           
คาบริการอินเทอรเน็ต 24.80            -               -           24.80         14.42          
คาฝากสงไปรษณีย 49.13            -               -           49.13         1.86           

รวมคาใชจายสาธารณูปโภค 120.94          0.92             -           121.86       49.98          

2557
สํานักงาน

 

คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะในป 2557  ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับสาธารณูปโภคจํานวนเงิน 0.03 ลานบาท  ไดรวมเบิกจายจาก
สํานักงาน กสทช. 

25. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอื่นๆ

คาเส่ือมราคา-อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 37.99           -              0.11      38.10     35.36      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณไฟฟาและวิทยุ 89.96           0.02             -       89.98     87.85      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณคอมพิวเตอร 71.97           -              -       71.97     69.22      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณยานพาหนะและขนสง 19.62           -              -       19.62     18.96      
คาเส่ือมราคา-อุปกรณสํานักงานและอ่ืนๆ 23.27           -              0.15      23.42     22.30      

รวมคาเส่ือมราคา 242.81         0.02             0.26      243.09   233.69    
คาตัดจําหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร 84.93           -              -       84.93     20.75      

รวมคาตัดจําหนาย 84.93           -              -       84.93     20.75      
รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 327.74         0.02             0.26      328.02   254.44    

2557
สํานักงาน

 คาใชจายในการบริหารงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนสาธารณะในป 2557 ที่เปนคาใชจายเก่ียวกับคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวนเงิน 2.74 ลานบาท  ไดรวม
เบิกจายจากสํานักงาน กสทช. 

26. เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัย และพัฒนา 120.17          -             -    120.17    90.40    
คาใชจายเพ่ือจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 13.69            -             -    13.69     2.00      
เงินสมทบกองทุนฯ 40.00            -             -    -         -       
คาใชจายในการสนับสนุนทุนการศึกษา 34.15            -             -    34.15     13.71    

รวมเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ 208.01          -             -    168.01    106.11  

2557
สํานักงาน

 เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม สํานักงานฯ 
มาตรา 65(1-2) จํานวน 208.01 ลานบาท ไดรวมรายการระหวางกันคาใชจายเงินสมทบกองทุนฯ จํานวน 40.00 ลานบาท 

27. คาใชจายในการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี IMT ยาน 1800 MHz 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

-              12.00            -          12.00 19.50        

-              -               -          -    -           
รวมคาใชจายในการประมูลคล่ืนความถี่ -              12.00            -          12.00 19.50        

2557
สํานักงาน

คาใชจายในการดําเนินการประมูลคล่ืนความถี่ IMT
 ยาน 1.8 GHz

รายไดแผนดินนําสงคลัง-ประมูลคล่ืนความถ่ี IMT
 ยาน 1.8 GHz

2
8. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงคกองทุนฯ 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอื่นๆ

คาใชจายจัดใหมีบริการอยางท่ัวถึง -             -             1,242.15    1,242.15  -         
คาใชจายวิจัยและพัฒนา -             -             6.24          6.24        -         
คาใชจายพัฒนาบุคลากร -             -             6.63          6.63        -         
คาใชจายคุมครองผูบริโภค -             -             1.65          1.65        -         

รวมคาใชจายในการสงเสริมฯ -             -             1,256.67    1,256.67  -         

2557
สํานักงาน

 

26. เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัย และพัฒนา 120.17          -             -    120.17    90.40    
คาใชจายเพ่ือจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 13.69            -             -    13.69     2.00      
เงินสมทบกองทุนฯ 40.00            -             -    -         -       
คาใชจายในการสนับสนุนทุนการศึกษา 34.15            -             -    34.15     13.71    

รวมเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ 208.01          -             -    168.01    106.11  

2557
สํานักงาน

 เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม สํานักงานฯ 
มาตรา 65(1-2) จํานวน 208.01 ลานบาท ไดรวมรายการระหวางกันคาใชจายเงินสมทบกองทุนฯ จํานวน 40.00 ลานบาท 

27. คาใชจายในการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี IMT ยาน 1800 MHz 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

-              12.00            -          12.00 19.50        

-              -               -          -    -           
รวมคาใชจายในการประมูลคล่ืนความถี่ -              12.00            -          12.00 19.50        

2557
สํานักงาน

คาใชจายในการดําเนินการประมูลคล่ืนความถี่ IMT
 ยาน 1.8 GHz

รายไดแผนดินนําสงคลัง-ประมูลคล่ืนความถ่ี IMT
 ยาน 1.8 GHz

2
8. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงคกองทุนฯ 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอื่นๆ

คาใชจายจัดใหมีบริการอยางท่ัวถึง -             -             1,242.15    1,242.15  -         
คาใชจายวิจัยและพัฒนา -             -             6.24          6.24        -         
คาใชจายพัฒนาบุคลากร -             -             6.63          6.63        -         
คาใชจายคุมครองผูบริโภค -             -             1.65          1.65        -         

รวมคาใชจายในการสงเสริมฯ -             -             1,256.67    1,256.67  -         

2557
สํานักงาน

 

1.8 GHz

1.8 GHz



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗34๖ 34๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๒๘. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุนฯ

๒๙. ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสม

๓๐. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ตำมบทบญัญตัขิองพระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถีแ่ละก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวิทยกุระจำยเสยีง วิทยโุทรทศัน์

และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๒๗ (๑๒) และมำตรำ ๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ก�ำหนดแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม 
ในวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๕ กสทช. ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เห็นชอบแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำน 
โดยท่ัวถงึและบริกำรเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และส�ำนกังำน กสทช. จงึได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๕ เรื่อง แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคม 
พื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีกรอบระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนระหว่ำง 
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยมปีระมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรจดัให้มบีรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและ
บริกำรเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ ล้ำนบำท รำยละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้ำนบำท

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ - ประมูลงาน USO ในจังหวัดนำาร่อง ๒ จังหวัด ๕๐๐.๐๐

- สำารวจข้อมูลทั่วประเทศ ๑๐๐.๐๐

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ - ประมูลงาน USO ทั่วประเทศ ๑๘,๓๙๕.๕๐

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ - การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมอื่นๆ  ๑,๔๗๒.๘๐

รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐

พร้อมกับประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้จำกผู้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมทุกรำยที่มีหน้ำที่จัดสรรเงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคมแก่กองทุนพัฒนำฯ ในวันเดียวกัน

ในวนัที ่๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ คณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุฯ ได้มมีตทิีป่ระชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๖ มอบหมำยให้คณะอนกุรรมกำร
กล่ันกรองโครงกำรฯ พิจำรณำและให้ควำมเห็นกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ เกี่ยวกับ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร USO โทรคมนำคม  
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุฯ พจิำรณำต่อไป และกลุม่งำน USO ได้มำชีแ้จง 
รำยละเอียดของร่ำงแผนปฏิบัติกำรฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองฯ ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ 
พฤษภำคม ๒๕๕๖ โดยได้น�ำเสนอกำรปรับปรุง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร USO ปี ๒๕๕๖ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

๑. ปรับปรุงกรอบวงเงินรำยโครงกำรให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่เหลือของปี ๒๕๕๖ โดยลดลงจำก ๒,๔๖๑.๒๖ ลำ้นบำท
เหลือ ๒,๐๒๙.๖๐ ล้ำนบำท

๒. มีกำรจัดกลุ่มโครงกำรออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มที่ ๑ เป็นโครงการที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน รวม ๒ โครงการ และ ๑ งาน วงเงิน ๓๗๒.๓๙

กลุ่มที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากแผนเดิม รวม ๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๖.๓๗

กลุ่มที่ ๓ เป็นโครงการใหม่ รวม ๗ โครงการ วงเงิน ๑,๔๔๐.๘๔

รวม ๑,๙๒๙.๖๐

งบประมาณสำารอง ๑๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๙.๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๓๐๙ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๒๙. ค่าภาระต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
๒,๕๕๗.  ๒,๕๕๖.  
ส        ส        

ม  ร  ๖๕ (๑-๒) ม  ร  ๖๕(๑-๒)
                    ม    ร         ร ม   2556     2555     ย ย      ๑๖๔.๘๙ ๓๓๗.๗๙
                    ม    ร         ร ม   2557     2556   ๙๔๒.๓๘ ๑,๒๗๕.๓๙
             ๋        ย (ส       ม     ย              2557     2556) ๑,๑๗๘.๖ ๓๑๔.๒๔
    ส   ม     ย      (ส       ม     ย               2557     2556) ๙ ๔.๙๓ ๒,๔๕๑.๕๙
    ภ ร                          ญ       ๆ 

-๑๗.๙๓ -๒,๓๖๔.๒๘
ร ม   ภ ร      ๆ      ม  สม ๓,๑๗๒.๘๗ ๒, ๑๔.๗๓

(    ร  ฝ   ,     ม      ร    ส ญญ           ร       มส ญ  ย ส ย  ย  ส              ฝ     
ร    ย)

๓ . หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติ
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดแผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กสทช. ได้มีมติที่
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และสํานักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามแผนระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ ล้าน
บาท รายละเอียดดังนี้ 

  หน่วย:ล้านบาท 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ -  ประมูลงาน USO ในจังหวัดนําร่อง ๒จังหวัด ๕๐๐.๐๐ 
 -  สํารวจข้อมูลทั่วประเทศ ๑๐๐.๐๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ - ประมูลงาน USO ทั่วประเทศ ๑๘,๓๙๕.๕๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ - การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง 
 และบริการเพ่ือสังคมอ่ืนๆ          ๑,๔๗๒.๘๐ 
 รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ 

 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๓๐๙ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๒๙. ค่าภาระต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
๒,๕๕๗.  ๒,๕๕๖.  
ส        ส        

ม  ร  ๖๕ (๑-๒) ม  ร  ๖๕(๑-๒)
                    ม    ร         ร ม   2556     2555     ย ย      ๑๖๔.๘๙ ๓๓๗.๗๙
                    ม    ร         ร ม   2557     2556   ๙๔๒.๓๘ ๑,๒๗๕.๓๙
             ๋        ย (ส       ม     ย              2557     2556) ๑,๑๗๘.๖ ๓๑๔.๒๔
    ส   ม     ย      (ส       ม     ย               2557     2556) ๙ ๔.๙๓ ๒,๔๕๑.๕๙
    ภ ร                          ญ       ๆ 

-๑๗.๙๓ -๒,๓๖๔.๒๘
ร ม   ภ ร      ๆ      ม  สม ๓,๑๗๒.๘๗ ๒, ๑๔.๗๓

(    ร  ฝ   ,     ม      ร    ส ญญ           ร       มส ญ  ย ส ย  ย  ส              ฝ     
ร    ย)

๓ . หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ บัญญัติ
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดแผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กสทช. ได้มีมติที่
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และสํานักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามแผนระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ ล้าน
บาท รายละเอียดดังนี้ 

  หน่วย:ล้านบาท 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ -  ประมูลงาน USO ในจังหวัดนําร่อง ๒จังหวัด ๕๐๐.๐๐ 
 -  สํารวจข้อมูลทั่วประเทศ ๑๐๐.๐๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ - ประมูลงาน USO ทั่วประเทศ ๑๘,๓๙๕.๕๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ - การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง 
 และบริการเพ่ือสังคมอ่ืนๆ          ๑,๔๗๒.๘๐ 
 รวม ๒๐,๔๖๘.๓๐ 

 
 
 
 

26. เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัย และพัฒนา 120.17          -             -    120.17    90.40    
คาใชจายเพ่ือจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 13.69            -             -    13.69     2.00      
เงินสมทบกองทุนฯ 40.00            -             -    -         -       
คาใชจายในการสนับสนุนทุนการศึกษา 34.15            -             -    34.15     13.71    

รวมเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา วิจัยและพัฒนาฯ 208.01          -             -    168.01    106.11  

2557
สํานักงาน

 เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม สํานักงานฯ 
มาตรา 65(1-2) จํานวน 208.01 ลานบาท ไดรวมรายการระหวางกันคาใชจายเงินสมทบกองทุนฯ จํานวน 40.00 ลานบาท 

27. คาใชจายในการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี IMT ยาน 1800 MHz 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอ่ืนๆ

-              12.00            -          12.00 19.50        

-              -               -          -    -           
รวมคาใชจายในการประมูลคล่ืนความถี่ -              12.00            -          12.00 19.50        

2557
สํานักงาน

คาใชจายในการดําเนินการประมูลคล่ืนความถี่ IMT
 ยาน 1.8 GHz

รายไดแผนดินนําสงคลัง-ประมูลคล่ืนความถ่ี IMT
 ยาน 1.8 GHz

2
8. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนวัตถุประสงคกองทุนฯ 

2556
กองทุนฯ รวม รวม

มาตรา 65(1-2) มาตรา 65(3-5)
และอื่นๆ

คาใชจายจัดใหมีบริการอยางท่ัวถึง -             -             1,242.15    1,242.15  -         
คาใชจายวิจัยและพัฒนา -             -             6.24          6.24        -         
คาใชจายพัฒนาบุคลากร -             -             6.63          6.63        -         
คาใชจายคุมครองผูบริโภค -             -             1.65          1.65        -         

รวมคาใชจายในการสงเสริมฯ -             -             1,256.67    1,256.67  -         

2557
สํานักงาน

 

ที่รอจ่าย)

๒๕๕๗ ๒๕๕๖

๒๕๕๖ และ ๒๕๕๕ ขอขยำยเวลำ

๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖

(ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖)

(ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเงินกันปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๖)

(๑๗.๙๓) (๒,๓๖๔.๒๘)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗348 349

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

๓๐. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)
ซึ่งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองฯ ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ มอบหมำยให้น�ำกลุ่มโครงกำรที่มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน  

๕ โครงกำร ไปปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่เหลือของปี ๒๕๕๖ พร้อมเสนอขอควำมเห็นชอบจำก 
กทค. ก่อนด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ในส่วนโครงกำรใหม่ ซ่ึงคำดว่ำจะไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันในปี ๒๕๕๖ 
ให้ไปจัดท�ำแผนในรำยละเอียดโดยประสำนกับกลุ่มงำนกองทุนฯ และขอรับกำรจัดสรรในปี ๒๕๕๗ ต่อไป

ในวันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖ กทค. ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ รับทรำบร่ำงแผนปฏิบัติกำร USO ประจ�ำปี ๒๕๕๕ -  
๒๕๕๖ ตำมที่กลุ่มงำน USO ได้ด�ำเนินกำรปรับแก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปีของกองทุนฯ 
ตำมควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองฯ ทั้งนี้ให้ส�ำนักงำน กสทช. โดยกลุ่มงำน USO พิจำรณำน�ำโครงกำรศึกษำและ
วิเครำะห์แนวทำงกำรจัดให้มีบริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และปรับปรุงงบประมำณ 
ให้ถูกต้อง รวมถึงกำรเตรียมด�ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งปรับย้ำยไปด�ำเนินกำรในปีงบประมำณปี ๒๕๕๗ ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้
เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินโครงกำรด้วย

ในวันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๖ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ได้มีมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เห็นชอบโครงกำรและ 
กำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร USO โทรคมนำคมประจ�ำปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๕ โครงกำร  
๑ แผนงำน ในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๘.๙๑ ล้ำนบำท

ในวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๖ กสทช. ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เห็นชอบกำรพิจำรณำอนุมัติวงเงินงบประมำณตำม
กรอบกำรใช้จ่ำยเงินของปี ๒๕๕๖ เพยีงจ�ำนวน ๑,๐๒๘.๙๑ ล้ำนบำท โดยให้จดัสรรเงนิกองทนุพฒันำฯ ในปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
ไว้จ�ำนวน ๔๙๕.๗๖ ลำ้นบำท และให้ผูกพันงบประมำณปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕๓๓.๑๕ ล้ำนบำท

เมือ่วนัที่ ๑๖ มถินุำยน ๒๕๕๗ ส�ำนกังำน กสทช. ส่งโครงกำรให้บริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบรกิำรเพือ่สงัคม 
(USO) มูลค่ำ ๒๐,๔๖๘.๓๐ ล้ำนบำท ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำน ๔ ปี และ คสช. ได้ตอบกลับระบุว่ำ ขอให้ กสทช. ชะลอกำร
ด�ำเนินกำรไว้เป็นกำรชั่วครำวก่อนจนกว่ำจะมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดและด�ำเนินกำรจัดท�ำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมำยในกำร
ใช้จำ่ยงบประมำณให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับรัฐอย่ำงเต็มที่ จึงจะด�ำเนินกำรต่อไป

เมือ่วนัที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิมปีระกำศฉบบัที ่๘๐/๒๕๕๗ เรือ่ง กำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำย
ว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
ข้อ ๔ ให้ยกเลกิควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวทิยกุระจำยเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

“มำตรำ ๕๔ ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประธำน กสทช. เป็นประธำนกรรมกำร
(๒) ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลำโหม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
เป็นกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนสองคน ซึ่งกรรมกำรตำม (๑) และ (๒) เป็นผู้คัดเลือก
ให้เลขำธิกำร กสทช. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เลขำธิกำร กสทช. แต่งตั้งพนักงำนของส�ำนักงำน กสทช. เป็น

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง (๓) ต้องไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๗ข (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ 

(๑๑) และมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสำมปี และอำจได้รบักำรแต่งตัง้อกีได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระมไิด้
ให้น�ำมำตรำ ๒๓ มำใช้บังคับกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนโดยอนุโลม”

๓๑. เหตุการณ์สำาคัญ ข้อพิพาทและคดีความที่สำาคัญ
๑.  ส�ำนกังำน กสทช. เป็นโจทก์ในฐำนควำมผดิสญัญำเช่ำใช้สถำนวีทิยคุวำมถี ่98.5 MHz และเรยีกค่ำเสยีหำยทนุทรพัย์

จ�ำนวน ๑๘,๑๑๘,๐๐๐ บำท ตำมหมำยเลขคดีด�ำ ๔๘๐๐/๒๕๕๓ และแดง ๔๐๖๗/๒๕๕๔ ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำ
แก้ให้จ�ำเลยช�ำระเงินจ�ำนวน ๑๖,๖๑๙,๘๑๙ บำท และอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

๒.  ส�ำนักงำน กสทช. เป็นโจทก์ในฐำนควำมผิดสัญญำเช่ำใช้สถำนีวิทยุ ๑ ปณ และเรียกค่ำเสียหำยทุนทรัพย์จ�ำนวน 
๑๑,๗๗๓,๑๓๔.๕๖ บำท ตำมหมำยเลขคดีด�ำ ๖๐๒๔/๒๕๕๒ และแดง ๑๙๓๕/๒๕๕๔ ซึ่งศำลอุทธรณ์พิพำกษำ 
แก้ให้จ�ำเลยช�ำระเงินจ�ำนวน ๕,๐๐๗,๑๓๔.๕๖ บำท และอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ

๓.  ส�ำนักงำน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐำนควำมผิดเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจำ้หนำ้ที่ของรัฐกระท�ำกำรโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย (กรณีมคี�ำส่ังก�ำหนดค่ำปรับทำงปกครองในอตัรำวันละ ๘๐,๐๐๐ บำท เนือ่งจำกไม่ได้จดัเกบ็ข้อมลู 
และรำยละเอยีดของผูใ้ช้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ Pre-Paid ให้ครบถ้วนตำมข้อ ๓๘ และข้อ ๙๖ ของประกำศ กทช.  
เร่ืองหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและบริหำรเลขหมำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๑) ตำมหมำยเลขคดี ๓๑๘๕๗/๒๕๕๔, 
๓๑๑๗/๒๕๕๕, ๒๕๒/๒๕๕๖ และ ๘๑๘/๒๕๕๖ ซึ่งอยู่ระหว่ำงสรุปส�ำนวนของตุลำกำรเจ้ำของส�ำนวน

๔.  ส�ำนักงำน กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องในฐำนควำมผิดเกี่ยวกับกำรที่หน่วยงำนของรัฐหรือเจำ้หนำ้ที่ของรัฐกระท�ำกำรโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย (กรณีมีค�ำสั่งก�ำหนดค่ำปรับทำงปกครองในอัตรำวันละ ๑๖๖,๖๖๖.๖๗ บำท เนื่องจำกฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๘ ของประกำศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรให้บริกำรคงสิทธิเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่)  
ตำมหมำยเลขคดี ๗๗๗/๒๕๕๔, ๗๗๘/๒๕๕๔, ๗๙๒/๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิพำกษำของศำลปกครอง

๓๒. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีณ วนัที ่๑๖ ธนัวำคม ๒๕๕๗ และ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘ มมีตอินมุตัใินหลกักำรพฒันำเศรษฐกจิดจิติอล  

และเห็นชอบรำ่งกฎหมำยเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
๑. ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ….
๒. ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
๓. ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. 
๔. ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๕. ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล พ.ศ. .... 
๖. ร่ำง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
๗. ร่ำง พ.ร.ฎ. จัดตั้งส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 
๘. ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยคณะกรรมกำรดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
๙. ร่ำง พ.ร.บ. ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .… (ก�ำหนดให้มกีระทรวงดจิติอลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 
๑๐. ร่ำง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....



ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗3๕1

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗
ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘
ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
ที่แสดงแยกส่วนที่เป็นของ

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

และ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๓๑๔ 

 

 ม ย        ย:   
ส                  ย     ฒ  ฯ ร ม

ส   ร  ย  ม     ย 
    ส    ร ย  ร   ย         ส ๓ ๖,๔๓๙,๖๔๗,๕๖๔.๖๕ ๘,๕๔๘,๕๗๖,๖๔๖.๓๕ ๑๔,๙๘๘,๒๒๔,๒๑๑.  
              ร  ๔ ๕๘, ๘๕,๙๔๕.๔๑ ๑๘,๗  ,   ,   .  ๑๘,๗๕๘, ๘๕,๙๔๕.๔๑
          ธรรม   ยม ๕ ๓๔๓,๒๖๗,๖๙๒.๓๕ - ๓๔๓,๒๖๗,๖๙๒.๓๕
ร ย       ร  ๖ ๓,๘๔๘,๕๒๓,๓๕๔.๙๗ ๓,๕๙๕,๖๒๓,   .  ๗,๔๔๔,๑๔๖,๓๕๔.๙๗
         ย   ย        ๗ ๗, ๗๗,๖๓๙.๑๗ - ๗, ๗๗,๖๓๙.๑๗
           ร   ร             ย  ม   ม           ม   ๓๑,๖๒๙,๕ ๙.๘๖ - ๓๑,๖๒๙,๕ ๙.๘๖
ส   ร  ย  ม     ย     ๘ ๓๗,๑๙๙,๓๙๗.๘๓ ๖๖,๙๘๗,๙๔๑. ๒ ๑ ๔, ๔๕, ๖๙.๖๒
ร มส   ร  ย  ม     ย ๑ ,๗๖๕,๔๓๑,๑ ๔.๒๔ ๓ ,๙๑๑,๑๘๗,๕๘๗.๓๗ ๔๑,๖๗๖,๔๗๖,๔๒๒.๓๘

ส   ร  ย  ม  ม     ย 
         ร ย ย  ๙ ๒ ๑,๙๖๖,๔๑๗.๓๕ - ๒ ๑,๙๖๖,๔๑๗.๓๕
    ร       ร  ๒.๖, ๑ ๑,๑๕๘,๓๒ ,๖๓๗.๙๖ ๓ ๙,๙ ๒. ๘ ๑,๑๕๘,๖๓ ,๕๔ . ๔
ส   ร  ย  ม ม      ๒.๗ , ๑๑ ๒๙๗,๖  ,๗๖๘.๓๖ - ๒๙๗,๖  ,๗๖๘.๓๖
ร มส   ร  ย  ม  ม     ย ๑,๖๕๗,๘๘๗,๘๒๓.๖๗ ๓ ๙,๙ ๒. ๘ ๑,๖๕๘,๑๙๗,๗๒๕.๗๕

ร มส   ร  ย ๑๒,๔๒๓,๓๑๘,๙๒๗.๙๑ ๓ ,๙๑๑,๔๙๗,๔๘๙.๔๕ ๔๓,๓๓๔,๖๗๔,๑๔๘.๑๓

(   ส  ฐ     ร    ร ม              ร ย  ร ร  ย ส   ม     ย            ส   ม     ย     ร                    ๑๔๒,๒๖๙.๒๓    )
    ร    ย   ม    ร  ร     ส          ร ร             

ส            รรม  ร     ร ร   ย ส ย       ร  ร  ศ           ร  ร ม   ม        
ร ย     ย    ส  ฐ     ร    
          ๓๑ ธ     ม  ๒๕๕๗

ส   ร  ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ หมำยเหตุ

ส�ำนักงำน กองทุนวิจัยและพัฒนำฯ รวม

หน่วย: บำท



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗3๕2 3๕3

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๓๑๕ 

 

 ม ย        ย:   
ส                  ย     ฒ  ฯ ร ม

    ส   ม     ย 
             ๋        ย ๑๒ ๕๕๕,๔๙๒,๔๘๔.๕๑ ๖๒๓,๑ ๕,๗๓๑.๑๖ ๑,๑๗๘,๕๙๘,๒๑๕.๖๗
ร ย   ร          ๑๓ ๖ ,๗๕ ,๔๖๘.๒๔ - ๖ ,๗๕ ,๔๖๘.๒๔
ร ย          ร    ส      ๑๔ ๓,๔๖๓, ๘๖,๓๒ .๑๑ - ๓,๔๖๓, ๘๖,๓๒ .๑๑
 ร ม    ร    ส     ร  ย          ๑๕ ๓๙๒, ๕๑,๑ ๘.๔๕ - ๓๙๒, ๕๑,๑ ๘.๔๕
    ส   ม     ย                  ๑๖ ๘๔๓,๔๗๓,๘๘๕.๔๗ ๘๕๒,๑๕๘.๙๓ ๘๔๔,๑๘๓,๗๗๕.๑๗
ร ม    ส   ม     ย ๕,๓๑๔,๘๕๔,๒๖๖.๗๘ ๖๒๓,๙๕๗,๘๙ . ๙ ๕,๙๓๘,๖๖๙,๘๘๗.๖๔

    ส   ม  ม     ย 
ร ย   ร   รร  ร  ๒.๘ , ๑๗ ๓๓,๘๒ ,๗๘ .๑๖ ๑ ,๕๗๖,๒๔๕,๕๙ .  ๑ ,๖๑ , ๖๖,๓๗ .๑๖
    ร  ฝ      ร   ร          ย  ม   ม           ม   ๓ ๓๑,๖๒๙,๕ ๙.๘๖ - ๓๑,๖๒๙,๕ ๙.๘๖
    ส   ม  ม     ย     ๑๘ ๖๘,๔๗๑,๖๕๒. ๑ ๕,๘๕๔,๘๑๖.  ๗๔,๓๒๖,๔๖๘. ๑
ร ม    ส   ม  ม     ย ๑๓๓,๙๒๑,๙๔๒. ๓ ๑ ,๕๘๒,๑  ,๔ ๖.  ๑ ,๗๑๖, ๒๒,๓๔๘. ๓

ร ม    ส  ๕,๔๔๘,๗๗๖,๒ ๘.๘๑ ๑๑,๒ ๖, ๕๘,๒๙๖. ๙ ๑๖,๖๕๔,๖๙๒,๒๓๕.๖๗
ส         

   ๑๙ ๑๙๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔ - ๑๙๘,๓๒๕,๘๖๗.๔๔
ร ย   ส               ยส สม ๑๙ ๖,๗๗๖,๒๑๖,๘๕๑.๖๖ ๑๙,๗ ๕,๔๓๙,๑๙๓.๓๖ ๒๖,๔๘๑,๖๕๖, ๔๕. ๒
ร มส         ๖,๙๗๔,๕๔๒,๗๑๙.๑ ๑๙,๗ ๕,๔๓๙,๑๙๓.๓๖ ๒๖,๖๗๙,๙๘๑,๙๑๒.๔๖

ร ม    ส     ส         ๑๒,๔๒๓,๓๑๘,๙๒๗.๙๑ ๓ ,๙๑๑,๔๙๗,๔๘๙.๔๕ ๔๓,๓๓๔,๖๗๔,๑๔๘.๑๓

(   ส  ฐ     ร    ร ม              ร ย  ร ร  ย ส   ม     ย            ส   ม     ย     ร                    ๑๔๒,๒๖๙.๒๓    )
    ร              ๓๑ ธ     ม ๒๕๕๗ ย   ม    ร  ร     ส          ร ร             

    ส     ส         

ส            รรม  ร     ร ร   ย ส ย       ร  ร  ศ           ร  ร ม   ม        
ร ย     ย    ส  ฐ     ร    
          ๓๑ ธ     ม  ๒๕๕๗

 
 
 
 
 
 
 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
รายละเอียดงบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗

เงินรับฝำกค่ำบริกำรเช่ำใช้วิทยุคมนำคมและคล่ืนควำมถ่ี ๒.๕

รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช. ประจําปี  ๒๕๕๗ 
 

๓๑๖ 

 

 ม ย              ย     ฒ  ฯ     ย:   
ม  ร  ๖๕(๑-๒) ม  ร  ๖๕(๓-๕) ร ม

ร ย        ร                 ๆ
     ร  ร ม   ม

ร ย        ร ร ม          ม    IMT ย    2.1 GHz ๒ ๑ ,๔ ๖,๒๕ ,   .  - - ๑ ,๔ ๖,๒๕ ,   .  
ร ย                    ม      ย  ม   ม ๑๒๔,๑๔ ,๕๔๕. ๓ - - ๑๒๔,๑๔ ,๕๔๕. ๓
ร ย      ธรรม   ยม     ญ    ม  .ร. .   ย ฯ ๑๒๓,๔๖๙,๒  .  - - ๑๒๓,๔๖๙,๒  .  
ร ย      ธรรม   ยม     ญ   ร      ร ๔,๖๒๙,๖ ๕,๒๒๘.๕๔ - - ๔,๖๒๙,๖ ๕,๒๒๘.๕๔
ร ย      ธรรม   ยม    ม ย ๓,๙๔๓,๑๑๒,๕๑๑.๙ - - ๓,๙๔๓,๑๑๒,๕๑๑.๙ 
ร ย      ธรรม   ยม    -  ร ม   ม ๑๕,๒๕๖,๒๘๑.๘ - - ๑๕,๒๕๖,๒๘๑.๘ 

ร มร ย        ร  ร ม   ม ๑๙,๒๔๑,๘๓๓,๗๖๗.๒๗ - - ๑๙,๒๔๑,๘๓๓,๗๖๗.๒๗
     ร ร   ย ส ย       ร  ร  ศ  

ร ย      ธรรม   ยม     ญ   ร         ร ร   ย ส ย ๒ ๗,๔๗๒,๙๑๔.๕๑ - - ๒ ๗,๔๗๒,๙๑๔.๕๑
ร ย      ธรรม   ยม      ร         ร ร   ย ส ย ฯ ๔๓,๑๘ ,๕๕ .  - - ๔๓,๑๘ ,๕๕ .  
ร ย        ร ร ม          ม            ร   ร  ร  ศ  - - ๖๙๒,๖๑๔,๔๑ .  ๖๙๒,๖๑๔,๔๑ .  
ร ย      ธรรม   ยม     ญ     มม  ร  ๗ ๔๑,๕๒๔,   .  - - ๔๑,๕๒๔,   .  
ร ย      ธรรม   ยม    - ร   ย ส ย      ร  ศ  ๑๑ ,๘๔๓,๙๔๘.๙๑ - - ๑๑ ,๘๔๓,๙๔๘.๙๑

ร มร ย        ร ร   ย ส ย       ร  ร  ศ  ๔ ๓, ๒๑,๔๑๓.๔๒ - ๖๙๒,๖๑๔,๔๑ .  ๑, ๙๕,๖๓๕,๘๒๓.๔๒
          ย     ฒ  ฯ    ร ย       ๆ

    สม          ฒ  ฯ-   ร       ญ  (        ย    ร   รUSO) ๒.๑๔,๒๑ - - ๗,๖๒๔,๓๒๗,๖๑๕.๕๖ ๗,๖๒๔,๓๒๗,๖๑๕.๕๖
ร ย      ส       ย  ร   ย ส ย  ๑   . ๖๗,๗๗ , ๙๓.๕๑ - - ๖๗,๗๗ , ๙๓.๕๑
       ยร  ๑ ๒,๘๔๔,๘๙๔.๕๗ - ๖๖ ,๕๕๓,๙๘๓.๖ ๗๖๓,๓๙๘,๘๗๘.๑๗
ร ย       ๕๑,๒๖๔,๒๕๓.๔๕ - ๔๒,๗๕๘,๓๘๕.๖๒ ๕๔, ๒๒,๖๓๙. ๗

ร มร ย             ย     ฒ  ฯ    ร ย       ๆ ๒๒๑,๘๗๙,๒๔๑.๕๓ - ๘,๓๒๗,๖๓๙,๙๘๔.๗๘ ๘,๕ ๙,๕๑๙,๒๒๖.๓๑
ร มร ย   ๑๙,๘๖๖,๗๓๔,๔๒๒.๒๒ - ๙, ๒ ,๒๕๔,๓๙๔.๗๘ ๒๘,๘๔๖,๙๘๘,๘๑๗.  

         ย     ร          
ร ย             ส      - ร ม          ม    IMT ย    2.1 GHz ๒ ๑ ,๔ ๖,๒๕ ,   .  - - ๑ ,๔ ๖,๒๕ ,   .  
         ย          ร ๒๒ ๙๗๓,๖ ๘,๖๑๑.๑๙ - - ๙๗๓,๖ ๘,๖๑๑.๑๙
         ย    ร          ๒๓ ๒,๑๕๙,๔๑๓,๙๗๖.๕๑ ๒, ๖๓,๖๖๘.๒๙ - ๒,๑๖๑,๔๗๗,๖๔๔.๘ 
         ยส ธ ร    ภ ๒๔ ๑๒ ,๙๔๔,๖๙๖.๗๔ ๙๑๑,๕๕๑.๘๗ - ๑๒๑,๘๕๖,๒๔๘.๖๑
    ส   มร                   ย ๒๕ ๓๒๗,๗๔๗,๖๙๗.๗๗ ๑๗,๒๖ .๒๕ ๒๕๘,๕๕๔.๓๘ ๓๒๘, ๒๓,๕๑๒.๔ 
    ส   ส          รศ  ษ      ย     ฒ  ๒๖ ๒ ๘,  ๘,  ๓.๕๒ - - ๑๖๘,  ๘,  ๓.๕๒
         ย    ร ร ม          ม     ย    1.8 GHz  ๒๗ - ๑๒,  ๔, ๖๘.  - ๑๒,  ๔, ๖๘.  
         ยส   สร ม   ส   ส         ร ส         ๒๘ - - ๑,๒๕๖,๖๗๑,๖๘๔.๖๖ ๑,๒๕๖,๖๗๑,๖๘๔.๖๖
    สม          ฒ         ย        รศ  ษ ฯ ๑ ,   ,   .  - - ๑ ,   ,   .  
ร ม         ย ๑๔,๒ ๕,๙๗๒,๙๘๕.๗๓ ๑๔,๙๙๖,๕๔๘.๔๑ ๑,๒๕๖,๙๓ ,๒๓๙. ๔ ๑๕,๔๓๗,๘๙๙,๗๗๓.๑๘

ร ย   ส  (    )             ย     ร          ส  ธ ๕,๖๖ ,๗๖๑,๔๓๖.๔๙ -๑๔,๙๙๖,๕๔๘.๔๑ ๗,๗๖๓,๓๒๔,๑๕๕.๗๔ ๑๓,๔ ๙, ๘๙, ๔๓.๘๒

(   ส      ร          ร ม              ร ย  รร ย               ย    สม          ฒ       ร  ร ม   มฯร             
       ๔ ,   ,   .      )

    ร              ๓๑ ธ     ม ๒๕๕๗ ย   ม    ร  ร     ส          ร ร             

ส            รรม  ร     ร ร   ย ส ย       ร  ร  ศ           ร  ร ม   ม        
ร ย     ย   ร ย               ย

ส   ร    ส   ส          ๓๑  ธ     ม  ๒๕๕๗

ส        

 
 

 
 
 

 
 
 

 

๒๐

หนี้สินและส่วนของทุน หมำยเหตุ
หมำยเหตุ

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน

ส�ำนักงำน
ส�ำนักงำน

มำตรำ ๖๕ (๑-๒) มำตรำ ๖๕ (๓-๕)
และอื่นๆ

กองทุนวิจัยและพัฒนำฯ
กองทุนวิจัยและพัฒนำฯ

รวม
รวม

หน่วย: บำท
หน่วย: บำท

 (เพ่ือจ่ำยในโครงกำร USO)

(๑๔,๙๙๖,๕๔๘.๔๑)



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗3๕4 3๕๕

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

ตำมที ่กสทช. ได้มคี�ำสัง่คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิที ่๔๙/๒๕๕๕  
ลงวนัที ่๒ พฤษภำคม ๒๕๕๕ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน จ�ำนวน ๕ คน และ ค�ำสัง่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ที่ ๖๙.๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบภำยใน (เพิ่มเติม)  
จ�ำนวน ๕ คน ดังนี้

 (๑) พลเอก กมล แสนอิสระ ประธำนกรรมกำร
 (๒) นำยวัลลภ นิทัศกำญจนำนนท์ กรรมกำร
 (๓) นำยสมยศ ศรีวำนิชย์ กรรมกำร
 (๔) นำยอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ กรรมกำร
 (๕) นำงลีนำ  เจริญศร ี กรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมหมวด ๓ ของระเบียบ 

คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีนโยบำยเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ดีที่มีควำมเป็นอิสระ 
ในกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำก กสทช. ส�ำนักงำน กสทช. และหน่วยงำนอื่นใด

กำรปฏบิตังิำนตำมอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ดงักล่ำวข้ำงต้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในได้มกีำรประชมุรวม ๑๕ ครัง้ โดยได้เชญิฝ่ำยบรหิำร เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และผูส้อบบญัชี  
เข้ำร่วมประชุมด้วยตำมควำมเหมำะสม ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นสำระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำน กสทช. รวมถึงประเมินควำมมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำนในหน้ำท่ีของแต่ละส�ำนักภำยในส�ำนักงำน กสทช. ท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ  
โดยพิจำรณำในเรื่องกำรด�ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย  
กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริต พร้อมกับเสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก�ำกับดูแล
อย่ำงต่อเนื่อง

๒. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งท่ี 
กสทช. ก�ำหนด และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีผลท�ำให้กำรปฏิบัติงำนตรงตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
นโยบำยของ กสทช. 

๓. สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของส�ำนักงำน กสทช. โดยสอบทำนกำรบันทึกบัญชี และ
กำรจัดท�ำงบกำรเงิน ตลอดจนติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน และกำรพัสดุ รวมทั้ง
รับควำมเห็นจำกเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้สอบบัญชี) ในประเด็นข้อสังเกตต่ำงๆ ท่ีตรวจพบเพื่อให้มั่นใจว่ำ 
กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีควำม
เชื่อถือได้และทันเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ

๔. สอบทำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ของส�ำนักงำน กสทช. ตำมนโยบำยและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนด โดยพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำนักงำน กสทช. ประสบอยู่ หรือคำดว่ำมีโอกำสที่จะ
เกิดขึ้น พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในจุดอ่อน และกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

๕. วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด และคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร รวมถึงควำมเสี่ยงของโครงกำร 
โดยสอบทำนกำรด�ำเนินงำนและประเมินผลกำรใช้จำ่ยเงินโครงกำรต่ำงๆ ของส�ำนักงำน กสทช. เพื่อให้มั่นใจวำ่กำรด�ำเนินงำน
โครงกำร มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยมคีวำมสอดคล้องและเชือ่มโยงกบัแผนงำนและงบประมำณของส�ำนกังำน กสทช. 
รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ ตลอดจนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่ได้ก�ำหนดไว้อยำ่ง
มีประสิทธิภำพ และประหยัด

๖. สอบทำนงำนตรวจสอบภำยใน โดยพจิำรณำภำรกจิ ขอบเขตกำรปฏบิตังิำน หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ควำมเป็นอสิระ 
อัตรำก�ำลัง และงบประมำณของส�ำนักตรวจสอบภำยใน และได้อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดท�ำข้ึนบน 
พื้นฐำนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และมีขอบเขตที่ครอบคลุมระบบงำนต่ำงๆ ที่ส�ำคัญของส�ำนักงำน กสทช. รวมทั้งม ี
กำรพัฒนำคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน ท้ังในด้ำนบุคลำกรและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ได้ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
ควำมระมดัระวงัรอบคอบ และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ โดยไม่มข้ีอจ�ำกดัในกำรได้รบัข้อมลูทัง้จำกผูบ้รหิำร พนกังำนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกัน

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน มกีำรก�ำกบัดแูลให้ข้อสงัเกตและค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยปฏบิตักิำร 
อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยได้จดัท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเสนอต่อ กสทช. ทกุหนึง่ร้อยแปดสบิวนั เพือ่ให้ส�ำนักงำน 
กสทช. ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนได้มีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

โดยสรุปในภำพรวม คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน กสทช. ส�ำหรับปี ๒๕๕๗ 
มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่อง
หรือส่ิงผิดปกตใิดทีเ่ป็นสำระส�ำคัญ นอกจำกนีก้ระบวนกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิได้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
มีควำมเหมำะสม น่ำเชื่อถือรวมถึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ 

  

   
 พลเอก 
  (กมล แสนอิสระ)
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน

รายงานการตรวจสอบภายใน สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำานักงาน กสทช.) ประจำาปีงบประมาณ 2๕๕๗



แผนงาน/โครงการ 
แผนงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๗



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗358 359

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำานักงาน กสทช. 
ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร ์สำานกังาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  
ซึ่งได้เชื่อมโยงและถ่ายทอดยุทธศาสตร์การดำาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) และแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยใชย้ทุธศาสตร์
เป็นแนวทางในการกำาหนดลำาดับความสำาคญัของภารกจิของสำานกังาน กสทช. และเป็นเครือ่งมอื
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำาเนิน
งานของสำานักงาน กสทช.
 งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๘ จำานวนทั้งสิ้น ๕,๐๓๕.๑๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วย  
รายจ่ายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสทช. และสำานักงาน กสทช. (งบประจำา) จำานวน 
๓,๙๓๐.๙๑๗ ล้านบาท (จำานวน ๕ แผนงาน) ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์ จำานวน 
๑,๐๓๔.๑๙๕ ลา้นบาท (จำานวน ๘๘ โครงการ) เงนิจดัสรรเข้ากองทุนฯ จำานวน ๕๐.๐๐ ลา้นบาท  
และเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำาเป็น จำานวน ๒๐.๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางที่ ๘๙ และแผนภูมิที่ ๕๙ โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

ตารางที่ ๘๙:  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๘
หน่วย: ล้านบาท

ลำ�ดับ งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี ๒558 5,๐35.๑๑๒

๑. รายจ่ายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสทช. และสำานักงาน กสทช. 
(งบประจำา)

๓,๙๓๐.๙๑๗

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) ๑,๐๓๔.๑๙๕

๓. เงินจัดสรรเข้ากองทุน ๕๐.๐๐๐ 

๔. เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำาเป็น ๒๐.๐๐๐ 

ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

แผนภูมิ ๕๙: แผนงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๕๘ จำาแนกตามรายจ่าย

 ที่มา: สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

 ๑. รายจ่ายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสทช. และสำานักงาน กสทช. (งบประจำา) จำานวน 
๓,๙๓๐.๙๑๗ ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน ๕ แผนงาน
  ● แผนงานการบรหิารองคก์ร จำานวน ๕๓๔.๕๐๓ ลา้นบาท เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยสำาหรบั 
   การบริหารองค์กร (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสนับสนุนและส่งเสริม 
   นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม)

● แผนงานการบรหิารยทุธศาสตรแ์ละกจิการองคก์ร จำานวน ๒,๑๓๙.๓๓๓ ลา้นบาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)

● แผนงานการบรหิารคลืน่ความถีแ่ละภมูภิาค จำานวน ๕๓๐.๓๘๔ ลา้นบาท เพือ่เปน็
คา่ใชจ้า่ยสำาหรบัการบรหิารคลืน่ความถีแ่ละภมูภิาค (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่๒: 
การบริหารการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม
ความเทา่เทยีมเปน็ธรรมในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการสือ่สารและโอกาสทางดจิติอล)

● แผนงานการบรหิารกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน ์จำานวน ๓๗๘.๓๔๘ ลา้นบาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรด้าน
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศสู่ชุมชนดิจิตอล)

● แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม จำานวน ๓๔๘.๓๔๙ ล้านบาท เพื่อการ
บรหิารกจิการโทรคมนาคม (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่๓: การสง่เสรมิการแขง่ขนั
เสรอียา่งเปน็ธรรม บรหิารทรพัยากรดา้นการสือ่สารเพือ่สนบัสนนุพฒันาประเทศสู่
ชุมชนดิจิตอล)

งบประจำา
ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน)
เงินจัดสรรเข้ากองทุน
เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำาเป็น

งบประจำา ๓,๙๓๐.๙๑ ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ (ลงทุน) 
๑,๐๓๔.๑๙ ล้านบาท

เงินจัดสรร เข้ากองทุน
๕๐.๐๐ ล้านบาท

เงินงบกลางกรณีฉุกเฉิน
และจำาเป็น ๒๐.๐๐ ล้านบาท

แผนง�น โครงก�ร และแผนงบประม�ณร�ยจ่�ย
สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒558



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗36๐ 36๑

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ๒. โครงการตามยุทธศาสตร์ จำานวน ๑,๐๓๔.๑๙๕ ล้านบาท ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
(To Strengthen Administration in Line with Good Corporate Governance) ได้จัดสรร
งบประมาณ จำานวน ๖๐๗.๔๗๑ ล้านบาท ในการดำาเนินโครงการจำานวน ๕๓ โครงการ ดังนี้

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข�้มปี จำ�นวน ๔3 โครงก�ร 5๒9,๒๒8,9๐๐.๐๐ 

๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อภารกิจสำานักงาน กสทช.  ๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อภารกิจสำานักงาน กสทช. 
(ประจำาปี ๒๕๕๔)

 ๘,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕,๖๔๗,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างอาคารสำานักงาน กสทช.  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการ Lean and Services Management  ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง

 ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วย RFID  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงอาคาร ๒ สำานักงาน กสทช.  ๕๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ SAN Consolidation จำานวน 
๑ ระบบ

 ๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 
ประจำาปี ๒๕๕๗

 ๔,๔๑๕,๔๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการทำา Penetration Test ในระบบสารสนเทศ  ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร  ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ สำานักงาน กสทช.  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข้�มปี จำ�นวน ๔3 โครงก�ร

๑๔ โครงการจัดทำาระบบสำารองข้อมูลและการเพิ่มเสถียรภาพความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับระบบ 
GIS (ระยะที่ ๒)

 ๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก  ๑๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารครบวงจรผ่านระบบ IP 
(IP Telephony) สำานักงาน กสทช. 

 ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Data Warehouse สำานักงาน 
กสทช. 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙ โครงการจ้างพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหาร 
(Business Intelligence) ระยะที่ ๒ สำานักงาน กสทช. 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากลใหม่
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

 ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๑ โครงการจัดหาระบบเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online  ๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๒ โครงการติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เชิงพฤติกรรม

 ๑๐,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๓ โครงการปรับปรุง เว็บท่า ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต  ๔,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ 

๒๔ โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ (SAN Storage) 
สำานักงาน กสทช.

 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ โครงการ Software สำาหรับบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล 
(File Server)

 ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๖ โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ของ กสทช. [(Blueprint for Development of 
NBCT Cyber Security Operating Center (CSOC)]

 ๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๗ โครงการจัดทำาห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  ๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๘ โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายของ
สำานักงาน กสทช. แบบ ๒๔ ชั่วโมง

 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๙ โครงการออกแบบระบบการจัดการด้านการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสำานักงาน กสทช.

 ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗36๒ 363

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข�้มปี จำ�นวน ๔3 โครงก�ร

๓๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำานักงาน 
กสทช.

 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๑ โครงการระบบบริหารจัดการ File Sharing  ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๒ โครงการระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management 
System)

 ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๓ โครงการส่ือสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 ๙,๓๘๕,๕๐๐.๐๐ 

๓๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำารองข้อมูลแบบรวมศูนย์ชนิด
อุปกรณ์สำารองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

 ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๕ โครงการบริหารจัดการข้อมูลในระยะยาว  ๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๖ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุสำาหรับใช้งาน
ประจำาที่สำานักงาน กสทช. เขต

 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗ โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนการ
ใช้คลื่นสัญญาณวิทยุแบบอัตโนมัติ (Automatic Radio Usage 
Detection System Prototype)

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๘ โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำานวน ๑๔ คัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๙ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสำาหรับพนักงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐ โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสารโบราณของ
สำานักงาน กสทช.

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๑ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโครงข่ายโทรคมนาคม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๒ โครงการจัดทำารายงานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อ
กำากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสำานักงาน กสทช.

๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๓ โครงการจัดเก็บข้อมูลสถานีฐานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน  
2.1 GHz

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รใหม่ จำ�นวน ๑๐ โครงก�ร  ๗8,๒๔3,๐๐๐.๐๐ 

๑ โครงการจัดทำาตัวชี้วัด (KPls) และประเมินผลการดำาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด (KPIs) ของสำานักงาน กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๙

 ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 
9001

 ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อภารกิจสำานักงาน กสทช. 
ประจำาปี ๒๕๕๗

 ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการทุนการศึกษาในประเทศ (ประจำาปี ๒๕๕๘)  ๑,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการทุนการศึกษาสำาหรับผู้มีศักยภาพสูง ๑๓,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อภารกิจสำานักงาน กสทช. 
(ประจำาปี ๒๕๕๘)

๑๗,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการสร้างที่ทำาการสำานักงาน กสทช. เขต  ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุม 
ระยะที่ ๓

 ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดช่องโหว่ และปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายในระดับสูง

 ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗36๔ 365

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ยทุธศาสตรท์ี ่๒: การบรหิารการจดัสรรคลืน่ความถีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้ครองผูบ้รโิภค
ส่งเสริมความเท่าเทียมเป็นธรรมในโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโอกาสทางดิจิตอล  
(To Manage Spectrum Allocation Efficiently, Consumer Protection, Create Equality in  
Communication Infrastructure Access and Digital Opportunity) ได้จัดสรรงบประมาณ 
จำานวน ๑๑๙.๗๕๐ ล้านบาท ในการดำาเนินโครงการจำานวน ๙ โครงการ

หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข�้มปี จำ�นวน 6 โครงก�ร  8๒,๒5๐,๐๐๐.๐๐

๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการตรวจสอบการใช้
ความถี่วิทยุ

 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล IP Address เพื่อการเป็นศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม

 ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการกำากับดูแลอัตราค่าตอบแทน 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรศัพท์ ในยุค 4G 
(LTE) และ NGN

 ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัย 
ด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๕ โครงการศึกษาความต้องการเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อรองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการสำารวจ จัดเก็บ และสอบทานข้อมูลของสถานีฐานบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2.1 GHz เพื่อการกำากับดูแลตามพระราช-
บัญญัติวิทยุคมนาคม

 ๑๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ลำ�ดับ โครงก�รใหม่  จำ�นวน 3 โครงก�ร  3๗,5๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑ โครงการจัดทำาศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที ่
ผิดกฎหมาย สำานักงาน กสทช.

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจำาที่ 
จำานวน ๖ แห่ง

 ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำาหรับการ
รักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Register No.)

 ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรด้านการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศสู่ชุมชนดิจิตอล (To Develop Competition, Fairness 
and Efficiency in Communication Resource Management toward Thailand’s Digital 
Community) ไดจ้ดัสรรงบประมาณ จำานวน ๕๒.๕๐๐ ลา้นบาท ในการดำาเนนิโครงการจำานวน 
๑๐ โครงการ

หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข้�มปี จำ�นวน 8 โครงก�ร ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์นโยบาย และกำาหนด
แนวทางดำาเนินการสำาหรับ Digital Community: Thailand 
2020

     ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการพัฒนานโยบายและหลักเกณฑ์สำาหรับการกำากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมใต้สภาวะแวดล้อมใหม่และการหลอมรวม
เทคโนโลยี

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการจัดระเบียบเสาและสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการศึกษาการจัดทำาตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม

   ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๕ โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการให้
บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Broadband)

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกกับการบริหารจัดการภารกิจ USO

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนในการกำากับดูแลและ
กำาหนดหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการกำากับดูแลในกิจการโทรคมนาคม

๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้อนุญาตในกิจการ
โทรคมนาคม

๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ลำ�ดับ โครงก�รใหม่  จำ�นวน ๒ โครงก�ร                                                                    8,5๐๐,๐๐๐.๐๐

๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ 
หลักเกณฑ์การกำากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์สำาหรับผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำากับดูแลการใช้โครงการ
สร้างพื้นฐานสำาหรับบริการอินเทอร์เน็ต

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 



กสทช. และสำ�นักง�น กสทช. 

ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น กสทช. 

ประจำ�ปี ๒๕๕๗366 36๗

ร�ยง�นสภ�พตล�ดและก�รแข่งขันกิจก�รกระจ�ยเสียง

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม ในปี ๒๕๕๗

ภ�รกิจและโครงก�รที่สำ�คัญในรอบปี ก�รบริห�รงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ 

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ แผนง�น/โครงก�ร แผนงบประม�ณ ร�ยจ่�ย ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๘

ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญของ สำ�นักง�น กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ปัญห� อุปสรรค ในก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์

และกิจก�รโทรคมน�คม ที่มีคว�มสำ�คัญต่อประช�ชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
(To Support and Promote Innovation and Networking) ได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 
๒๕๔.๔๗๔ ล้านบาท ในการดำาเนินโครงการจำานวน ๑๖ โครงการ

            หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รที่ผูกพันงบประม�ณข้�มปี จำ�นวน ๑3 โครงก�ร ๒๒๐,๗๗3,9๐๐.๐๐ 

๑ โครงการจัดหาระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (IPS) 
จำานวน ๑ ระบบ

๙๕๑,๙๐๐.๐๐ 

๒ โครงการจัดตั้งชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม
ระยะไกล จำานวน ๒๖ สถานี

๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ SAR Testing ๒๐,๗๐๙,๓๐๐.๐๐ 

๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ QoS Measuring Instrument and 
Analyzer 3G ถึง 4G สำาหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
โครงข่ายโทรคมนาคม

๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๕ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดความถี่วิทยุในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำาหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (IP Network Service Provider 
Measuring and Analysis)

๒๐,๓๑๒,๗๐๐.๐๐ 

๗ โครงการจัดหาศูนย์รวบรวมข้อมูล QoS กลางสำาหรับสำานักงาน 
กสทช. 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ASMS ๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อ 
ส่งเสริมวัฒนธรรม

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ (QoS) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ถึง 4G (ภายใน
อาคาร (In-Building)) (ระยะที่ ๒)

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการผลิตสื่อภายใต้แผนปฏิบัติการ USO ประจำาปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘  ด้านการขยายโครงข่ายและการบริการโทรคมนาคมเพื่อ
สังคม

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการเผยแพร่ภายใต้แผนปฏิบัติการ USO ประจำาปี ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๘ ด้านการขยายโครงข่ายและการบริการโทรคมนาคมเพื่อ
สังคมผ่านสื่อต่างๆ

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการจัดตั้งและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 
(NBTC USONET Volunteers)

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

            หน่วย: บาท

ลำ�ดับ โครงก�รใหม่  จำ�นวน 3 โครงก�ร     33,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑ โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำานัก  
และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีและรัฐพิธี สำาหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการวิิีดิิทัศน์สารคดีและสื่อมัลติมีเดีย เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
องค์ราชา เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

     ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมการผลิตรายการต่อผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่น
ด้านการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
ระยะที่ ๒

       ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓. เงนิจดัสรรเขา้กองทนุ จำานวน ๕๐ ลา้นบาท (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่๓: การสง่เสรมิ
การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม บริหารทรัพยากรด้านการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนพัฒนาประเทศ 
สู่ชุมชนดิจิตอล)
 ๔. เงนิงบกลางกรณฉีกุเฉนิและจำาเปน็ จำานวน ๒๐ ลา้นบาท (สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่๑:  
การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)



ส่วนที่ ๘

ปัญหา อุปสรรค 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
ที่มีความสําคัญต่อประชาชน



ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนทีี่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗370 371

รายงานสภาพตลาดและการแข่งขันกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี ๒๕๕๗

ภารกิจและโครงการที่สำาคัญในรอบปี การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗ แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย รายงานประจำาปี ๒๕๕๘

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗ ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

 ๑.	การสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน	 และโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐของ	
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
	 	 ๑)	การสร้างท่อร้อยสายใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร

	 กรณีการไฟฟ้านครหลวงได้กำาหนดแผนงานปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน	 ซึ่งเป็นแผนป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุการณ์
หากกระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่	 รวมไปถึงสายไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ประชาชนในพื้นที่	 ทำาให้การดำาเนินงานปรับเปลี่ยนตามแผนงานดังกล่าว	
จำาเป็นต้องมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก	 เพื่อป้องกันการเกิดเสาไฟฟ้าหักจาก 
ภัยธรรมชาติ	 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางท่ีดี	 ทำาให้สภาพของ
เมอืงสวยงามไรส้าย	สอดคลอ้งกบันโยบายของเมอืงหรอืกรงุเทพมหานครท่ีตอ้งการ
ให้ถนนในกรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ไม่มีสายไฟฟ้า	หรือสาย
สื่อสารอยู่กับเสาไฟฟ้า	 แต่นโยบายดังกล่าว	 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าถึง	 ๑๒	พื้นที่ของ
กรงุเทพมหานคร	อาท	ิถนนพหลโยธนิ	ถนนพญาไท	ถนนราชเทว	ีถนนสลีม	ถนนสขุุมวทิ 
ถนนรัชดาภิเษก	เป็นต้น	ทำาให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้รับการปฏิเสธการ
ใหพ้าดสายกบัเสาไฟฟา้	ทำาใหเ้กดิปญัหาไมส่ามารถพาดสายสือ่สารไปกบัเสาไฟฟา้
ของการไฟฟ้านครหลวงได้	จึงมีความจำาเป็นต้องนำาสายสื่อสารลงใต้ดิน
	 ท่ีผ่านมาสำานักงาน	กสทช.	ได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร	เร่ือง	การขออนุญาต 
สรา้งทอ่รอ้ยสายใต้ดินมาโดยตลอด	โดยไดม้หีนงัสอืถึงผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	
เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อขออนุญาตให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่เป็นเอกชน	 สร้างท่อร้อยสายใต้ดินในเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ
ถึงแยกลาดพร้าว	และเมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๗	สำานักการโยธา	กรุงเทพมหานคร
ได้มีหนังสือแจ้งสำานักงาน	กสทช.	ว่า	กรุงเทพมหานครไม่สามารถพิจารณาตามที่ 
ขออนญุาตสรา้งทอ่รอ้ยสายใตด้นิของหนว่ยงานเอกชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครได้	 
จะพิจารณาอนุญาตใหก้บัหนว่ยงานของรฐั	หรอืรฐัวสิาหกิจท่ีดแูลดา้นสาธารณปูโภค
เทา่น้ัน	ต่อมาสำานักงาน	กสทช.	ไดท้ำาหนงัสอืขอหารอืและขอใหท้บทวนกฎ	ระเบียบ	
ประกาศ	 ของกรุงเทพมหานคร	 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา	 โดยให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถดำาเนินการสร้าง
ท่อร้อยสายใต้ดินได้

	 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	สำานักงาน	กสทช.	ได้นำาเสนอต่อที่ประชุม	กทค.	
และ	กทค.	 ได้มีมติมอบหมายให้บริษัท	ทีโอท	ี จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 กสท	
โทรคมนาคม	 จำากัด	 (มหาชน)	 สร้างท่อร้อยสายใต้ดินเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ 
รายอื่นเช่า	 และได้จัดทำาหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายอำานวยการประสานงานศูนย์แก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เพื่อ
หารือและรับทราบปัญหาอุปสรรค	 ในการดำาเนินการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านที่	 ๘	 ว่าด้วยยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกำาหนดวันประชุมร่วมกัน	โดยได้เสนอแนวทาง
แก้ไข	อาทิ	พื้นที่กรุงเทพมหานคร	มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำาเนินการ	
หากกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำาเนินการได้	เห็นควรมอบหมายให้บริษัท	ทีโอที	
จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ดำาเนินการ 
ร่วมกัน	โดยให้ผู้ประกอบกิจการเอกชนเป็นผู้เช่าท่อสื่อสารใต้ดิน	และสุดท้ายหาก
บริษัท	 ทีโอที	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จำากัด	 (มหาชน)	 
ไม่สามารถดำาเนินการได้	เสนอให้ผู้ประกอบกิจการเอกชนร่วมกันเป็นผู้ดำาเนินการ
วางระบบท่อสื่อสารใต้ดิน

	 	 ๒)	การสร้างท่อร้อยสายกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐ
	 กรณกีรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหนึง่ทีผู่ป้ระกอบกจิการโทรคมนาคม
มีการขอพาดสายส่ือสารบนสะพานข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา	 เพ่ือเช่ือมโยงสัญญาณ
จากฝ่ังหนึง่ของแม่นำา้ไปยังอกีฝ่ังหนึง่	แต่หลกัเกณฑ์การอนุญาตของกรมทางหลวง
ชนบท	 อนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่จะสามารถสร้างท่อร้อยสายใน
คานสะพานได้	 เรื่องดังกล่าวสำานักงาน	 กสทช.	 ได้ประสานงานกับกรมทางหลวง
ชนบทมาเป็นระยะเวลานานเพ่ือให้ปรับปรุง	 กฎ	 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการเอกชนสามารถสร้างท่อร้อยสายในคานสะพาน	 แต่ 
กรมทางหลวงชนบทต้องการให้สำานกังาน	กสทช.	เป็นผูข้ออนุญาตสร้างท่อร้อยสาย 
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม	 ด้วยเกรงปัญหาด้านการก่อวินาศกรรม 
ความเสียหายของสะพาน	 และมาตรฐานในการก่อสร้างท่อ	 จึงต้องการหน่วยงาน
ของรัฐที่สามารถติดตามได้
	 ดังน้ัน	สำานักงาน	กสทช.	ได้นำาเสนอเร่ืองดังกล่าวเข้าท่ีประชุม	กทค.	และ	กทค.	
ได้มีมติมอบหมายให้ให้บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	
จำากัด	 (มหาชน)	 สร้างท่อร้อยสายใต้ดินเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนเช่า	 และได้
แจ้งให้กรมทางหลวงชนบททราบถึงข้อกฎหมายท่ีสำานักงาน	กสทช.	ไม่สามารถสร้าง
ท่อร้อยสายในคานสะพาน	 อันเน่ืองมาจากข้อกฎหมายตามมาตรา	๓๙	 วรรคหน่ึง	
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	บัญญัติให้	กทค.	
ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการ	 เพราะตามมาตรา	๓๙	 วรรคสอง	 (๑)	 -	 (๓)	 บัญญัติ
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตท่ีจำาต้องดำาเนินการด้วยตนเอง	 พร้อมท้ังได้ขอให้ 
กรมทางหลวงชนบทพิจารณาทบทวน	กฎ	ระเบียบ	ประกาศฯ	ต่อไป

ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม



ส่วนทีี่ ๑ ส่วนทีี่ ๓
ส่วนทีี่ ๔

ส่วนทีี่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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ภารกิจและโครงการที่สำาคัญในรอบปี

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ประจำาปี ๒๕๕๗

	 ขณะนี้สำานักงาน	 กสทช.	 ได้นำาเรื่องดังกล่าวข้างต้นหารือหัวหน้าฝ่าย 
อำานวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการของคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 พร้อมกับกรณีของการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินใน 
เขตกรุงเทพมหานคร	 โดยเสนอให้บูรณาการกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	
กรุงเทพมหานคร	กรมทางหลวงชนบท	เป็นต้น	ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิในการ
สร้างท่อร้อยสาย	 ให้มีความคล่องตัว	 เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงโครงข่าย
โทรคมนาคม	 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 กรมทางหลวงชนบทได้แจ้งตอบ
สำานักงาน	 กสทช.	 ขอทราบข้อมูลการขยายโครงข่ายสายเคเบ้ิลใยแก้วบนสะพาน
ข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา	นับเป็นนิมิตหมายที่ดีสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

	 ๒.	การใช้สิทธิตามมาตรา	 ๓๙	 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔
	 	 ในการใหค้วามเหน็ชอบการขอใช้สทิธติามมาตรา	๓๙	วรรคแรก	กรณ	ีAccess	network	
(node	ถึง	end	user)	ด้วยเส้นเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง	(Optical	fiber)	ซึ่งผู้ประกอบการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ร้องขอให้สำานักงาน	 กสทช.	 ดำาเนินการให้ความเห็นชอบโดยเร็ว	 เพื่อ
เป็นการรองรับต่อความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการแทรฟฟิกจำานวนมาก	 และให้ทันต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ	 ซึ่งผู้ใช้บริการจะมีการยกเลิกบริการ	 และการขอใช้บริการใหม่	
อย่างรวดเร็ว
	 ดงันัน้	สำานกังาน	กสทช.	จงึได้ลดขัน้ตอนในการใหค้วามเหน็ชอบการขอใชส้ทิธติามมาตรา	
๓๙	วรรคแรก	กรณ	ีAccess	network	ดว้ยเสน้เคเบิล้ใยแกว้นำาแสง	ใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้	ในขัน้ตอน
สำานักงาน	กสทช.	เสนอเร่ืองต่อคณะอนกุรรมการพจิารณาสทิธแิหง่ทางพจิารณาและใหค้วามเหน็ 
แล้ว	 ให้สำานักงาน	กสทช.	นำาให้ประธาน	กทค.	 ให้ความเห็นชอบ	แทนการขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุม	 กทค.	 นอกจากนี้	 สำานักงาน	 กสทช.	 ยังได้พัฒนากระบวนการพิจารณา	 โดยให้ 
ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขอใช้สิทธิตามมาตรา	 ๓๙	 วรรคแรก	 กรณี	 Access	 network 
ด้วยเส้นเคเบิ้ลใยแก้วนำาแสง	 สามารถเสนอแผนการวางโครงข่ายสาย	 Access	 network 
โดยเทยีบเคยีงกบัการขอความเหน็ชอบกรณชีมุสายเคเบิล้ทองแดง	อยา่งไรกต็าม	ถา้ไมส่ามารถ
จัดทำาแผนได้ให้นำาเสนอขอความเห็นชอบเป็นรายเส้นทางเช่นเดิม	 ซึ่งจะทำาให้กระบวนการ
พิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาคผนวก



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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ภาคผนวก ก.
ประกาศ ระเบียบ คำาสั่ง ปี 2557

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๑ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๑๐/๒๕๕๖)

๑๓๑ ๓	ง ๙	มกราคม	๒๕๕๗

๒ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เร่ือง	การเพิ่มเติมเงื่อนไขสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ	ตามข้อ	๗	 
ของประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	มาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการ
โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

๑๓๑ พิเศษ	๔	ง ๙	มกราคม	๒๕๕๗

๓ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตเิรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารจดัทำาผงัรายการสำาหรบั
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน	์(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๓๓	ง ๑๗	กุมภาพันธ	์๒๕๕๗

๔ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเร่ือง	เครือ่งวทิยคุมนาคมและอปุกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับการจดทะเบียน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ	์(ประเภท	ก)

๑๓๑ พิเศษ	๓๖	ง ๒๑	กุมภาพันธ	์๒๕๕๗

๕ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๑๑/๒๕๕๖)

๑๓๑ ๒๕	ง ๖	มีนาคม	๒๕๕๗

๖ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตวิา่ดว้ยการรกัษาพยาบาลของพนกังานและ
ลูกจ้าง	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๔๕	ง ๑๑	มีนาคม	๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๗ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๑๒/๒๕๕๖)

๑๓๑ ๒๗	ง ๑๓	มีนาคม	๒๕๕๗

๘ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง	การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ 
การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ในการกำากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์

๑๓๑ พิเศษ	๔๙	ง ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗

๙ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องโทรคมนาคมแล2รณ์	 เรื่อง	 เครื่องวิทยุคมนาคมส่ือสาร 
ระยะสั้น	(Short	Range	Devices)	ย่านความถี่วิทยุ		57	-	66	GHz	 
ในลักษณะ	Wireless	Local	Area	Network	(WLAN)	หรือ	Wireless	
Personal	Area	Network	(WPAN)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๔๙	ง ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗

๑๐ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	การอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคม
สือ่สารระยะสัน้	(Short	Range	Devices)	ยา่นความถ่ีวทิย	ุ57	-	66	GHz	
ในลักษณะ	Wireless	Local	Area.Network.	(WLAN).หรือ.Wireless	
Personal	Area	Network	(WPAN)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๔๙	ง ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗

๑๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เรื่อง	 มาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน	 
และสถานทีวนสญัญาณกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล	International	
Mobile	Telecommunications	(IMT)	ซึ่งใช้เทคโนโลยี	Evolved	
Universal	Terrestrial	Radio	Access	(E-UTRA)

๑๓๑ พิเศษ	๔๙	ง ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๑๒ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 	 เร่ือง	 มาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำาหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข่าย	 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล	 Internat ional	Mobile	
Telecommunications	(IMT).	ซึ่งใช้เทคโนโลยี.Evolved.Universal	
Terrestrial	Radio	Access	(E-UTRA)

๑๓๑ พิเศษ	๔๙	ง ๑๘	มีนาคม	๒๕๕๗

๑๓ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๑/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๓๙	ง ๑๗	เมษายน	๒๕๕๗

๑๔ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของ 
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๖๔	ง ๑๘	เมษายน	๒๕๕๗

๑๕ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยยุทธภัณฑ์ประเภทที่ใช้สำาหรับ 
การป้องกันวัตถุระเบิด	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๖๗	ง ๒๓	เมษายน	๒๕๕๗

๑๖ ประกาศคณะกรรมการประกาศกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เร่ือง	กำาหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน	์(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๗๑	ง ๒๙	เมษายน	๒๕๕๗

๑๗ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เร่ือง	หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร 
เลขหมายโทรคมนาคม

๑๓๑ พิเศษ	๗๕	ง ๗	พฤษภาคม	๒๕๕๗

๑๘ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	แผนเลขหมายโทรคมนาคม

๑๓๑ พิเศษ	๗๕	ง ๗	พฤษภาคม	๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๑๙ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๒/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๔๘	ง ๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗

๒๐ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น 
ในการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๙๑	ง ๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗

๒๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๐๒	ง ๖	มิถุนายน	๒๕๕๗

๒๒ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๓/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๖๐	ง ๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๗

๒๓ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	แนวทางการพิจารณาและคำานวณ
สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	เพื่อการ 
ขอยกเวน้หรอืลดหยอ่นคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีง 
หรือกิจการโทรทัศน์	ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ว่าด้วยการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	๒๕๕๖

๑๓๑ พิเศษ	๑๑๓	ง ๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๗

๒๔ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงาน 
และลูกจ้าง	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๓๗	ง ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๒๕ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารอนญุาตและกำากบัดแูล
กิจการวิทยุสมัครเล่น

๑๓๑ พิเศษ	๑๓๗	ง ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗37๘ 379

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๒๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๓๗	ง ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๒๗ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๔/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๗๙	ง ๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๒๘ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๕/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๗๙	ง ๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๒๙ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเร่ือง	เครือ่งวทิยคุมนาคมและอปุกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับการจดทะเบียน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ	์(ประเภท	ก)

๑๓๑ พิเศษ	๑๕๓	ง ๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๗

๓๐ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณากำาหนด 
ผู้มีอำ านาจเหนือตลาดอย่างมี นัยสำาคัญในตลาดที่ เกี่ ยวข้องใน 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันแ์ละมาตรการเฉพาะเพือ่ปอ้งกนั
มิให้มีการกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ในการแข่งขัน	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๕๔	ง ๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๗

๓๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำาหนด
มาตรการเฉพาะ	เพ่ือแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน	์พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๕๔	ง ๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๗

๓๒ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๖/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๙๕	ง ๑๑	กันยายน	๒๕๕๗

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๓๓ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณากำาหนด
ผู้มีอำานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๘๔	ง ๑๘	กันยายน	๒๕๕๗

๓๔ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เรื่อง	 นิยามของตลาดและขอบเขต 
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๑๘๔	ง ๑๘	กันยายน	๒๕๕๗

๓๕ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	แผนความถีว่ทิยสุำาหรบักจิการโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๒๐๗	ง ๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๗

๓๖ แก้คำาผิด	ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายใน 
ของสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ซึ่งประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษา	ฉบบัประกาศและงานท่ัวไปเลม่	๑๓๑	ตอนพเิศษ	๖๔	ง	 
วันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๒๐๙	ง ๒๐	ตุลาคม	๒๕๕๗

๓๗ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	แบบคำาขอสำาหรบัการรบัตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

๑๓๑ พิเศษ	๒๑๔	ง ๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๗

๓๘ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง	ขอบข่ายการให้บริการทดสอบ 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

๑๓๑ ๑๒๔	ง ๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

๓๙ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง	การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ 
การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑๓๑ พิเศษ	๒๓๗	ง ๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗3๘0 3๘1

ลำาดับ ประเภท/ชื่อเรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ ตอนที่ วันที่ประกาศ

๔๐ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ	เรือ่ง	การแต่งตัง้เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนญุาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๘

๑๓๑ พิเศษ	๒๓๗	ง ๒๑	พฤศจิกายน	
๒๕๕๗

๔๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิเรือ่ง	การอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคม
ระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต	์(Vehicle	Radar)

๑๓๑ พิเศษ	๒๔๔	ง ๒	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๒ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 	 เร่ือง	 มาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์
ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต	์(Vehicle	Radar)

๑๓๑ พิเศษ	๒๔๔	ง ๒	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๓ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น 
ในการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการติดตามและประเ มินผล 
การปฏิบัติงาน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๒๔๕	ง ๓	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๔ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการประชุม	ค่าตอบแทน	และ 
คา่ใชจ้า่ยของคณะอนกุรรมการและคณะทำางาน	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๒๔๘	ง ๙	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๕ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	(ฉบับท่ี	๒)	
พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๓๑ พิเศษ	๒๖๗	ง ๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๖ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต	ิ	เร่ือง	เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๗/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๑๔๒	ง ๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๗

๔๗ ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เรื่อง	เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	(ฉบับที่	๘/๒๕๕๗)

๑๓๑ ๑๔๒	ง ๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๗

ภาคผนวก ข.
กิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม ปี 2557

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๑ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรื่อง	กำาหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	....

๙	มกราคม	๒๕๕๗ ณ	หอประชุม	ชั้น	๒	 
อาคารหอประชุม	
สำานักงาน	กสทช.

๒ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ	กสทช.	 
เรื่ อง 	 หลัก เกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	....	

๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	
-	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๗

ผ่านทางเว็บไซต์	
สำานักงาน	กสทช.	
ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์/ทาง
ไปรษณีย์/ทางโทรสาร

๓ สำานักงาน	กสทช.	จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	นิยามของตลาดและขอบเขต 
ตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง	พ.ศ.	....	และ	(ร่าง)	ประกาศ	
กสทช.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ มีอำานาจ 
เหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	....	

๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ ณ	ห้องเมจิก	๒	ชั้น	๒	 
โรงแรมมิราเคิล	 

แกรนด์	คอนเวนชัน	
วิภาวดีรังสิต	

กรุงเทพมหานคร

๔ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำากัด	(Focus	Group)	 
เรือ่ง	การจดัสรรเลขหมายโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีเ่ปน็เลขหมายสวย	

๖	มีนาคม	๒๕๕๗ ณ	หอประชุม	ชั้น	๑	
สำานักงาน	กสทช.

๕ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรือ่ง	อตัราคา่ตอบแทนการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมทีเ่ปน็
อัตราอ้างอิง	พ.ศ.	....	

๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	-	
๒๐	เมษายน	๒๕๕๗

ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์/ทาง

ไปรษณีย์/ทางโทรสาร

๖ สำานักงาน	กสทช	จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ตอ่	(รา่ง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	แผนความถีว่ทิยสุำาหรับกจิการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	....	

๒๔	เมษายน	๒๕๕๗ ณ	สำานักงาน	กสทช.



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗3๘2 3๘3

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๗ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ	กสทช.	 
เ ร่ือง 	 หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	....

๒๙	เมษายน	๒๕๕๗ ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	

๘ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	....	

๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	
ถึง	๑๔	กันยายน	

๒๕๕๗

ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์/ทาง

ไปรษณีย์/ทางโทรสาร

๙ การรับฟังความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	เรื่อง	มาตรฐาน 
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำาหรับ 
เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย	 (Base	Unit)	 ระบบ 
เคร่ืองวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม	(On-site	Paging	system)	
และร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานทางเทคนิคของ 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำาหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ลูกข่าย	(Pocket	Unit)	ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม	
(On-site	Paging	system)	เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ในการอนุญาตให้ใช้งานสถานีแม่ข่าย	 (Base	Unit)	และ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข่าย	(Pocket	Unit)	ระบบเครื่องวิทยุ
ติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม	(On-site	Paging	system)	

สิ้นสุดวันที่	๑๖	
พฤษภาคม		๒๕๕๗

กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม	

สำานักงาน	กสทช.

๑๐ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ำาหรบักจิการโทรคมนาคม
ย่าน	1710	-	1722.5	MHz/1805	-	1817.5	MHz	และ	 
1748	-	1760.5	MHz/1843	-	1855.5	MHz	พ.ศ.	….	และ 
ร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลือ่นทีส่ากล	(International	Mobile	Telecommunications	
-	IMT)	ยา่นความถ่ีวทิย	ุ1710	-	1785/1805	-	1880	MHz	(MHz)	

๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗		 ณ	ห้องควีนส์ปาร์ค	
๑	และ	๒	โรงแรม

อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค	
ถนนสุขุมวิท	ซอย	๒๒	

กรุงเทพมหานคร

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๑๑ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	
ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	จำานวน	๒	ฉบับ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณากำาหนดผู้มีอำานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสำาคัญในตลาดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มี 
การกระทำาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน	พ.ศ.	....	
(รา่ง)	ประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การพจิารณาและกำาหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการ
ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	....

๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗ ณ	หอประชุมชั้น	๑	
อาคารหอประชุม	
สำานักงาน	กสทช.

๑๒ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชนท่ัวไปต่อร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวธิกีารอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ำาหรบักจิการโทรคมนาคม
ย่าน	897.5	-	915.0	MHz/942.5	-960.0	MHz	พ.ศ.	….	และ
ร่างประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลือ่นทีส่ากล	(International	Mobile	Telecommunications	
-	IMT)	ย่านความถี่	895	-	915/940	-	960	MHz	(MHz)	

๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๗ ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	
โรงแรมเซ็นจูรี	่พาร์ค	
กรุงเทพมหานคร

๑๓ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ	(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	 
เรือ่ง	หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนญุาตใหบ้รกิารแบบประยกุตป์ระเภท
การสำารวจความนยิมในกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน	์พ.ศ.	....	

๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗ ณ	หอประชุม	ชั้น	๒	 
อาคารหอประชุม	
สำานักงาน	กสทช.

๑๔ การจดัประชมุเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะตอ่	(รา่ง)	ประกาศ	
กสทช.	เรื่อง	มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	....	

๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๗ ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	
โรงแรมเซ็นจูรี	่พาร์ค	
กรุงเทพมหานคร	



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗3๘4 3๘5

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๑๕ การจดัประชมุรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ	เกีย่วกบัรา่ง	๒	ฉบบั	 
ดังนี้
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	แผนความถี่วิทยุกิจการประจำา 
ที่	ย่านความถี่	71	-	76	GHz	(GHz)	และ	81	-	86	GHz	(GHz)	
(รา่ง)	ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตใหใ้ช้
คลืน่ความถีใ่นกจิการประจำาที	่ยา่นความถี	่71	-	76	GHz	(GHz)	
และ	81	-	86	GHz	(GHz)	

๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗ ณ	สำานักงาน	กสทช.

๑๖ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	และผลการ
พิจารณาของ	กสทช.	ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการ
เปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 
(โครงการฯ)	ใน	๔	ภูมิภาค	
-	ภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)

-	ภาคใต	้(จังหวัดสงขลา)	

-	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(จังหวัดขอนแก่น)	

-	ภาคกลาง	(กรุงเทพมหานคร)

๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	

๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗	

ณ	ห้องเอ็มเพรส 
แกรนด์ฮอลล์	ชั้น	๓	
ศูนย์การประชุม 

นานาชาติเอ็มเพรส	
โรงแรมดิเอ็มเพรส	
จังหวัดเชียงใหม่

ณ	ห้องสิรินภา 
โรงแรมหรรษา	เจบี	

จังหวัดสงขลา	

ณ	ห้องออร์คิด	บอลรูม	
โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น

ณ	ห้องเลอคองคอร์ด	
บอลรูม	ชั้น	๒	

โรงแรมสวิสโฮเต็ล	
เลอ	คองคอร์ด	

กรุงเทพมหานคร

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๑๗ การประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะประเดน็	เรือ่ง	“แนวคดิการกำาหนดมูลคา่คปูองทีค่ำานึงถงึ
การคุม้ครองผูบ้รโิภคและประโยชนส์าธารณะ”	ภายใตโ้ครงการ
สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗ ณ	ห้องการ์เด้น	๑	ชั้น	
๕	โรงแรมเซ็นจูรี	่พาร์ค	

กรุงเทพ

๑๘ การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเฉพาะกลุ่ม	
(Focus	group)	เรือ่ง	กระบวนการ	ขัน้ตอน	และวธิกีารคดัเลอืก
ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชน	ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
การรับชมโทรทัศน์	ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	

๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๗ ณ	อาคารหอประชุม	
ชั้น	๑	สำานักงาน	

กสทช.

๑๙ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	 เกี่ ยวกับ	 
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	การกำาหนดลักษณะและมาตรการ
กำากับดูแลการควบกิจการ	การถือหุ้นไขว้และการครอบงำา 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	....	

๒๓	กันยายน	๒๕๕๗ ณ	หอประชุมชั้น	๑	
อาคารหอประชุม	
สำานักงาน	กสทช.

๒๐ การจดัประชมุรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ	เกีย่วกบัรา่งประกาศ	
กสทช.	ท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่	
406	-	824/851	-	869	MHz	จำานวน	๒	ฉบับ	ดังนี้
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้ 
คลื่นความถี่ย่านความถี่ 	 806	 -	824	MHz	 (MHz)	และ	 
851	-	869	MHz	(MHz)
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนท่ี
ทางบก	ระบบ	Trunked	Radio	ย่านความถี่	806	-	814	MHz	
(MHz)	และ	851	-	869	MHz	(MHz). 

๘	ตุลาคม	๒๕๕๗ ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	
โรงแรมรามา	การ์เด้นส์



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗3๘6 3๘7

ลำาดับ เรื่อง ระยะเวลา/วันที่ ช่องทาง/สถานที่

๒๑ การจดัประชมุรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ	เกีย่วกบัรา่งประกาศ	
กสทช.	ที่เก่ียวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่	ย่านความถ่ี	
380	-	510	MHz	จำานวน	๓	ฉบับ
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เร่ือง	หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช 
้คลื่นความถี่ย่านความถี่.380	-	510	MHz	(MHz)
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ 
ทางบกระบบ	Dig i tal	 Trunked	 Radio	 ย่านความถ่ี	 
380	-	399.9	MHz	(MHz)
(ร่าง)	ประกาศ	กสทช.	เรื่อง	แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการประจำาที่	ย่านความถ่ี	401	-	405.9	MHz	
(MHz)	406.2	-	410	MHz	(MHz) และ	430	-	450	MHz	(MHz)	

๘	ตุลาคม	๒๕๕๗ ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	
โรงแรมรามาการ์เด้นส์

๒๒ การจดัประชมุรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ	เกีย่วกบั	(รา่ง)	ประกาศ	
กสทช.	เรื่อง	มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง	พ.ศ.	....		. 

๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๗ ณ.โรงแรมเซ็นจูร่ี	พาร์ค	

๒๓ การประชมุรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะเกีย่วกบั	(รา่ง)	ประกาศ	
กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การจัดลำาดับบริการโทรทัศน์	พ.ศ.	….										

๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ ณ	อาคารหอประชุม	
สำานักงาน	กสทช.

ภาคผนวก ค.
ประมวลภาพกิจกรรมที่สำาคัญ ปี 2557

การรับมอบรางวัล Chairmanship Awards

	 วันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	
พลอากาศเอก	 ธเรศ	 ปุณศรี	
ประธาน	 กสทช.	 รับมอบรางวัล	
Chairmanship	 Awards	 แก่
สำานักงาน	 กสทช.	 ในฐานะ 
ผู้จัดงาน	 GSR	 2008	 ให้สำาเร็จ 
ลุล่วงด้วยความเรียบร้อยจาก 
พลเอก	 ชูชาติ	 พรหมพระสิทธิ์	
อดีตประธาน	 กทช.	 ณ	 ห้อง
ประชมุชัน้	๑๒	สำานกังาน	กสทช.



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗3๘๘ 3๘9

สำานักงาน กสทช. จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น
ในงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557

	 วันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 กสทช.	 พลเอก	 สุกิจ	 ขมะสุนทร	 พร้อมด้วยรองเลขาธิการ	
กสทช.	สายงานกิจการโทรคมนาคม	และอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่
ภาคประชาชนเขา้ร่วมเปน็เกยีรติในโครงการประกวดนวตักรรมสิง่ประดษิฐข์องนกัวทิยสุมคัรเลน่ 
ในงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ	๒๕๕๗

พิธีเปิดงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ 2557

วันที	่๘	ธันวาคม	๒๕๕๗	พลเอก	สุกิจ	ขมะสุนทร	กสทช.	เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์นักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ	๒๕๕๗



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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สัมมนาเทคโนโลยีดิจิตอลเรดิโอ เรื่อง “DAB Technology and System Architecture”

	 วัน ท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 
พลโท	ดร.พีระพงษ์	มานะกิจ	กสทช.	เปิดการ 
ประชุมสัมมนาเทคโนโลยีดิจิตอลเรดิโอ	 
เรื่อง	 “DAB	 Technology	 and	 System	 
Architecture”	 ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	
MR.	 Andrea	 Speronello	 จากสถานทูต 
ประ เทศอิ ต าลี 	 และ 	 MR .  Se r g i o	 
Vlsentin	 ประธานจาก	 IBAS	 ร่วมการ
ประชุมสัมมนาด้วย

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช

	 วันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 ประธาน	 กสทช.	 กรรมการ	 กสทช.	 เลขาธิการ	 กสทช. 
รองเลขาธิการ	กสทช.	และผู้บริหารสำานักงาน	กสทช.	ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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สำานักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2557

	 วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	สำานักงาน	กสทช.	เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	
ณ	 วัดบูรพาพิทยาราม	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยมีพลอากาศเอก	 ธเรศ	 ปุณศรี	 ประธาน	 กสทช. 
เปน็ประธานถวายผา้พระกฐนิพระราชทาน	พรอ้มดว้ยกรรมการ	กสทช.	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
สำานักงาน	กสทช.

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

	 วันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 พันเอก	
ดร.เศรษฐพงค์	 มะลิสุวรรณ	 รองประธาน	
กสทช.	 พลโท	 ดร.พีระพงษ์	 มานะกิจ	 
กสทช.	 รศ.ประเสริฐ	 ศีลพิพัฒน์	 กสทช.	
ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร 	 กสทช . 	 พ ร้ อ มทั้ ง 
ผู้บริหาร	 และพนักงานสำานักงาน	 กสทช.	
ร่ วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ณ	 สำานักงาน	 
กสทช.	เพือ่นอ้มรำาลกึถงึพระมหากรณุาธิคุณ	
เนื่องในวันปิยมหาราช



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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กสทช. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจสัญญาณทีวีดิจิตอล

	 วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๗	พันตำารวจเอก	ทวีศักดิ์	งามสง่า	กสทช.	และนายฐากร	ตัณฑสิทธิ์	เลขาธิการ	
กสทช.	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิศวกรโครงข่ายทีวีดิจิตอลลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ตำาบลดอนเจดีย์	 อำาเภอ	
ดอนเจดีย์  และตำาบลวังคัน	 อำาเภอด่านช้าง	 เพื่อตรวจสอบสัญญาณโครงข่ายภาคพื้นดินระบบทีวีดิจิตอล
ในพ้ืนทีแ่ละแจกคปูองเงนิสดสว่นลดมลูคา่	๖๙๐	บาทในลอ็ตแรก	พรอ้มท้ังประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจ
เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

เริ่มต้นการแจกคูปองดิจิตอลทีวี กสทช. คืนความสุขให้คนไทย 
 

	 วันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	๒๕๕๗	 สำานักงาน	
กสทช.	จดัพธิสีง่มอบคปูองดจิติอลทวีใีหก้บั
บรษิทั	ไปรษณยีไ์ทย	จำากดั	เพือ่นำาไปแจกจา่ย 
ยังบ้านเรือนประชาชนใน	 ๒๑	 จังหวัด
นำาร่องตามโครงการสนับสนุนประชาชน	 
ในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗396 397

พิธีครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

	 วันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๗	สำานักงาน	กสทช.	ได้จัดพิธีครบรอบการสถาปนาสำานักงาน	กสทช.	ครบ	๓	ป	ี
โดยได้จัดพิธีถวายราชสักการะ	บวงสรวง	และบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน	อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล	 
และพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข	 
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์	กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช	และพลเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าบุรฉัตร- 
ไชยากร	กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน	และอุทิศกุศลแด่บรรพชนด้านวิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม 

กสทช. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

	 วันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๗	พลอากาศเอก	ธเรศ	ปุณศร	ีประธาน	กสทช.	นายฐากร	ตัณฑสิทธิ์	
เลขาธกิาร	กสทช.	และคณะผูบ้รหิาร	สำานกังาน	กสทช.	รว่มลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ณ	โรงพยาบาลศิริราช



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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กิจกรรม “NBTC DAY: KM Excellence 2014”

	 วันท่ี	 ๑	 –	 ๓	 ตุลาคม	๒๕๕๗	 สำานักงาน	 กสทช.	 ได้จัด
กิจกรรม	 “NBTC	 DAY:	 KM	 Excellence	 2014”	 โดยมี 
พลอากาศเอก	 ธเรศ	 ปุณศรี	 ประธาน	 กสทช.	 เป็นประธาน 
ในพิธี	ณ	อาคารหอประชุมชั้น	๑	สำานักงาน	กสทช.

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘2 พรรษา

	 วันที่	 ๘	 สิงหาคม	๒๕๕๗	 สำานักงาน	 กสทช.	 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	 เฉลิมพระชนมพรรษา	๘๒	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๗	ภายในงานมีกิจกรรมทำาบุญตักบาตรและการเชิญชวนให้
พนักงานร่วมบริจาคโลหิต	ซึ่งจัดขึ้น	ณ	สำานักงาน	กสทช.	



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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ถวายงบประมาณ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อดำาเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 วันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	พลเอกหญิง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอก	 ธเรศ	 ปุณศรี	 ประธาน	 กสทช.	 พร้อมด้วย	
กสทช.	 เข้าเฝ้าฯ	 เพื่อถวายงบประมาณในการดำาเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศ	 และจัดทำา	 Enterprise	 Architecture	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ณ	 
กองวิชาประวัติศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จังหวัดนครนายก	
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๐	พรรษา	 และทรงรับราชการ 
ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ	๓๕	ปี	ในปีพุทธศักราช	๒๕๕๘

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 วนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๕๗	พลอากาศเอก	 
ธเรศ	 ปุณศรี	 ประธาน	 กสทช.	 พร้อมด้วย	
นางเมธิน	ีเทพมณี	ปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 รักษาการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 พร้อมด้วย	
กรรมการ	กสทช.	 เลขาธิการ	กสทช.	 และ
คณะผู้บริหาร	 สำานักงาน	 กสทช.	 รวมทั้ง	 
ผู้แทนหนว่ยงาน	องค์กรตา่งๆ	จากทัง้ภาครฐั	 
และเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งรว่มในพธิถีวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุล- 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	ลานด้านหน้าอาคาร
อำานวยการ	สำานักงาน	กสทช.



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗402 403

ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา

	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	พลอากาศเอก	ธเรศ	ปุณศรี	ประธาน	กสทช.	และนายฐากร	 
ตัณฑสิทธิ์	 เลขาธิการ	 กสทช.	 ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖๒	พรรษา	ณ	พระท่ีนั่งดุสิต- 
มหาปราสาท	พระบรมมหาราชวัง

พิธีเปิดการสัมมนาโครงการการจัดการองค์ความรู้ของสำานักงาน กสทช. ประจำาปี 2557

	 วันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๗	นายฐากร	ตัณฑสิทธิ์	เลขาธิการ	กสทช.	ในฐานะ	CKO	(Chief	
Knowledge	Off icer)	เปน็ประธานเปดิการสมัมนาโครงการการจดัการองคค์วามรูข้องสำานกังาน	
กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	๑	โรงแรมแมนดาริน	กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำานักงาน กสทช.

	 วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	สำานักงาน	กสทช.	ได้เปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้บรกิารประชาชน	เพือ่ประโยชนส์าธารณะ	โดยมพีลอากาศเอก	ธเรศ	ปณุศรี	ประธาน	กสทช.	เปน็ประธาน



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗404 405

กทค. สัญจรพบประชาชน ปีที่ 2

	 วนัที	่๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗	รองประธาน	กสทช.	และประธาน	กทค.	พนัเอก	ดร.เศรษฐพงค	์ 
มะลสิวุรรณ	เปน็ประธานเปดิงาน	กทค.	สญัจรพบประชาชน	ปทีี	่๒	ครัง้ที	่๑	ณ	โรงแรมดสุติธาน	ี 
หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาโทรทัศน์ จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล”

	 วันที่	๓	เมษายน	๒๕๕๗	รองประธาน	
กสทช.	และ	กสทช.	พนัเอก	ดร.นที	ศกุลรตัน	์ 
ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง	 “ความพร้อมใน
การพัฒนาโทรทัศน์	 จากระบบแอนะล็อก
เป็นระบบดิจิตอล”	 ให้กับคณะนักศึกษา
จากวทิยาลยัการทพัอากาศ	กรมยทุธศกึษา
ทหารอากาศ

สำานักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 

	 วันท่ี	๒๑	 มีนาคม	๒๕๕๗	ประธาน	กสทช.	 กรรมการ	 กสทช.	 และคณะผู้บริหาร	 สำานักงาน	กสทช. 
ร่วมบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	ตำาหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	โดยสำานักงาน	กสทช.	ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร	 
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กำาหนดลักษณะ
และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๗	
รองประธาน	กสทช.	และ	กสทช.	
พันเอก	ดร.นท	ีศุกลรัตน	์กล่าว
เปดิงาน	“การรบัฟงัความคดิเหน็
สาธารณะ	 ต่อ	 (ร่าง)	 ประกาศ	
กสทช.	 เร่ือง	 กำาหนดลักษณะ	
และประเภทของกจิการกระจาย
เ สี ย ง แ ล ะกิ จ ก า ร โ ท รทั ศ น์ 	 
(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	....”	ณ	หอประชมุ	 
ชัน้	๒	อาคารหอประชมุสำานักงาน	
กสทช.



ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย
ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗407

สำานักงาน กสทช. ส่วนกลาง
ที่ตั้ง:	 เลขที่	๘๗		ถนนพหลโยธิน	๘	สามเสนใน	พญาไท	

กรุงเทพมหานคร	๑๐๔๐๐	
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๒๒๗๑	๐๑๕๑-๖๐
โทรสาร:	 ๐	๒๒๙๐	๕๐๓๕
เว็บไซต์:	 www.nbtc.go.th		Call	center	1200	

สำานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
สำานักงาน กสทช. ภาค 1
ที่ตั้ง:	 อาคารโพสเทล	หลักส่ี	เลขท่ี	๑๐๑	หมู่ท่ี	๔	ซอยแจ้งวัฒนะ	 

๕	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๑๐

หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๒๕๘๘	๓๕๙๔,	๐	๒๙๕๐	๕๘๗๕,	๐	๒๙๕๐	๕๘๘๓	
ต่อ	๑๐๑-๑๐๔

โทรสาร:	 ๐	๒๙๕๐	๕๘๗๖
E-mail:	 mtr_nb@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS0AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สำานักงาน	กสทช.	ภาค	๑	มีท้องที่ความรับผิดชอบ 

ในการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงาน	
กสทช.	เขต	จำานวน		๒	เขต	ดังนี้

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑	(นนทบุรี)
ที่ตั้ง:	 ๔๑/๒๘๗	หมู	่๘	ถ.รัตนาธิเบศร์	ต.บางกระสอ	อ.เมือง	

จ.นนทบุร	ี๑๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๒๕๘๘	๓๕๙๔,	๐	๒๙๕๐	๕๘๗๕,	๐	๒๙๕๐	๕๘๘๓	

ต่อ	๑๐๑-๑๐๔
โทรสาร:	 ๐	๒๙๕๐	๕๘๗๖
E-mail:	 mtr_nb@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS0AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 กรุงเทพมหานคร	นนทบุร	ีชัยนาท	ปทุมธานี	ลพบุรี	

สระบุรี	สิงห์บุร	ีพระนครศรีอยุธยา	สมุทรปราการ	
อ่างทอง	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	ราชบุรี	นครนายก	
นครปฐม	กาญจนบุร	ีเพชรบุรี	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	
สุพรรณบุรี

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๕	(จันทบุรี)
ที่ตั้ง:	 ๒๐๗	หมู่	๑	ต.มะขาม	อ.มะขาม	จ.จันทบุร	ี๒๒๑๕๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๓๙๓๖	๑๒๖๑-๒,	๐	๓๙๓๘	๙๔๓๗
โทรสาร:	 ๐	๓๙๓๘	๙๔๓๗
E-mail:	 mtr_jb@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS2AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 จันทบุร	ีระยอง	ชลบุรี	สระแก้ว	ตราด

ที่อยู่สำานักงาน กสทช. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก ง.



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๕

ส่วนท่ีี ๖

ส่วนท่ีี ๗
ส่วนท่ีี ๘

ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน

ภารกิจและโครงการ การบริหารงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช. แผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ รายจ่าย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช. ปัญหา อุปสรรค ที่มีความสำาคัญต่อประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจำาปี ๒๕๕๗40๘ 409

สำานักงาน กสทช. ภาค 2
ที่ตั้ง:	 ๕๕๐	หมู่ที่	๑๑	ถ.คลังอาวุธ	ต.ขามใหญ	่อ.เมือง	

จ.อุบลราชธานี	๓๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๔๕๒๘	๑๗๐๖-๙	โทรสาร:	๐	๔๕๓๑	๔๐๒๔
E-mail:	 mtr_ub@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS3AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สำานักงาน	กสทช.	ภาค	๒	มีท้องที่ความรับผิดชอบ 

ในการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงาน	
กสทช.	เขต	จำานวน		๔	เขต	ดังนี้

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๒	(อุบลราชธานี)
ที่ตั้ง:	 ๕๕๐	หมู่ที่	๑๑	ถ.คลังอาวุธ	ต.ขามใหญ	่อ.เมือง	

จ.อุบลราชธานี	๓๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๔๕๒๘	๑๗๐๖-๙	โทรสาร:	๐	๔๕๓๑	๔๐๒๔
E-mail:	 mtr_ub@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS3AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 อุบลราชธาน	ีศรีสะเกษ	สุรินทร์	ร้อยเอ็ด	มุกดาหาร	

ยโสธร	อำานาจเจริญ

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๖	(ขอนแก่น)
ที่ตั้ง:	 ๓๔๑	หมู่ที่	๑๙	ตรงข้ามวัดใหม่โนนม่วง	ต.ศิลา	อ.เมือง	

จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๔๓๒๐	๒๖๐๑-๔	โทรสาร:	๐	๔๓๒๐	๒๖๐๐
E-mail:	 mtr_kk@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS4AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 ขอนแก่น	หนองบัวลำาภู	เลย	มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๗	(นครราชสีมา)
ที่ตั้ง:	 ๑๕	หมู่ที่	๑๒	ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุร	ีต.ธงชัยเหนือ	

อ.ปักธงชัย	จ.นครราชสีมา	๓๐๑๕๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๔๔๙๖	๙๕๖๘,	๐	๔๔๙๖	๙๕๖๙
E-mail:	 mtr_nr@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS3AZ	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 นครราชสีมา	บุรีรัมย	์ชัยภูมิ

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๘	(อุดรธานี)
ที่ตั้ง:	 ถ.วัฒนา	ต.หมากแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธาน	ี๔๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๔๒๒๒	๓๖๕๗	โทรสาร:	๐	๔๒๒๔	๒๐๔๗
E-mail:	 mtr_ut@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS4AZ	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 อุดรธาน	ีหนองคาย	สกลนคร	นครพนม

สำานักงาน กสทช. ภาค 3
ที่ตั้ง:	 ๒๔๘	หมู่	๑๒	ถ.จามเทวี	ต.บ่อแฮ้ว	อ.เมือง 

จ.ลำาปาง	๕๒๑๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๕๔๓๑	๓๙๒๐-๒			โทรสาร:	๐	๕๔๓๑	๓๙๒๓
E-mail:	 mtr_lp@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS5AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สำานักงาน	กสทช.	ภาค	๒	มีท้องที่ความรับผิดชอบ 

ในการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงาน	
กสทช.	เขต	จำานวน		๓	เขต	ดังนี้

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๓	(ลำาปาง)
ที่ตั้ง:	 ๒๔๘	หมู่	๑๒	ถ.จามเทวี	ต.บ่อแฮ้ว	อ.เมือง 

จ.ลำาปาง	๕๒๑๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๕๔๓๑	๓๙๒๐-๒			โทรสาร:	๐	๕๔๓๑	๓๙๒๓
E-mail:	 mtr_lp@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS5AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 ลำาปาง	เชียงราย	พะเยา	น่าน	แพร่	อุตรดิตถ์

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๙	(เชียงใหม่)
ที่ตั้ง:	 ๖๘	หมู	่๗	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.	เชียงใหม	่๕๐๒๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๕๓๘๐	๕๙๐๔-๕,	๐	๕๓๒๗	๔๔๑๓, 

๐	๕๓๒๗	๔๖๘๖	
โทรสาร:	 ๐	๕๓๒๗	๔๖๗๐
E-mail:	 mtr_cm@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS5AZ	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาพูน

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑๐	(พิษณุโลก)
ที่ตั้ง:	 ๑๙๐	ม.๗	บ้านคุ้งหม้อ	ต.ปากโทก	อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก	๖๕๐๐๐
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 พิษณุโลก	สุโขทัย	พิจิตร	เพชรบูรณ์	นครสวรรค์	อุทัยธานี	

ตาก	กำาแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๕๕๒๔	๕๑๕๑-๒	โทรสาร:	๐	๕๕๒๔	๕๑๕๐
E-mail:	 mtr_pl@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS6AZ	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สำานักงาน	กสทช.	ภาค	๓	มีท้องที่ความรับผิดชอบ 

ในการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงาน	
กสทช.	เขต	จำานวน	๓	เขต	ดังนี้



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 
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ส่วนท่ีี ๒ รายงานสภาพตลาดและการแข่งขัน
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สำานักงาน กสทช. ภาค 4
ที่อยู่:	 ๘๙/๑	ท่าอากาศยานหาดใหญ่	ต.ทุ่งตำาเสา	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา	๙๐๑๑๕
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๔๒๕	๑๙๐๑-๔	โทรสาร:	๐	๗๔๒๕	๑๐๙๑
E-mail:	 mtr_song@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS9AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สำานักงาน	กสทช.	ภาค	๓	มีท้องที่ความรับผิดชอบ 

ในการกำากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำานักงาน	
กสทช.	เขต	จำานวน	๕	เขต	ดังนี้

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๔	(สงขลา)
ที่อยู่:	 ๘๙/๑	ท่าอากาศยานหาดใหญ่	ต.ทุ่งตำาเสา	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา	๙๐๑๑๕
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๔๒๕	๑๙๐๑-๔	โทรสาร:	๐	๗๔๒๕	๑๐๙๑
E-mail:	 mtr_song@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS9AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 สงขลา	ตรัง	พัทลุง	สตูล	ปัตตาน	ียะลา	นราธิวาส

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑๑	(ภูเก็ต)
ที่อยู่:	 ๘๔/๒	ถ.วิชิตสงคราม	ต.กะทู้	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต	๘๓๑๒๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๖๓๒	๑๐๓๗,	๐	๗๖๓๒	๑๙๖๑-๓	
โทรสาร:	 ๐	๗๖๓๒	๑๕๒๒
E-mail:	 mtr_pk@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS8AB	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 ภูเก็ต	พังงา	กระบี่

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑๒	(นครศรีธรรมราช)
ที่อยู่:	 ๑๕	หมู่	๘	ถ.เบญจม-สนามบิน	ต.ท่างิ้ว	อ.เมือง	

จ.นครศรีธรรมราช	๘๐๒๘๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๕๗๖	๔๑๙๑	โทรสาร:	๐	๗๕๗๖	๔๑๙๐		
มือถือ:	 ๐๘	๔๗๐๐	๑๘๑๓
E-mail:	 mtr_ns@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS8AA	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑๓	(ระนอง)
ที่อยู่:	 ๗/๕	ถ.กำาลังทรัพย์	อ.เมือง	จ.ระนอง	๘๕๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๗๘๒	๑๔๔๔	โทรสาร	๐	๗๗๘๒	๑๔๔๔
E-mail:	 mtr_rn@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS8AZ	
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 ระนอง

สำานักงาน	กสทช.	เขต	๑๔	(ชุมพร)
ที่อยู่:	 ๕๘/๖	หมู่	๑๑	ต.บางหมาก	อ.เมือง	จ.ชุมพร	๘๖๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์:	 ๐	๗๗๕๙	๘๕๙๗-๘	โทรสาร:	๐	๗๗๕๕	๓๓๙๗
E-mail:	 mtr_cp@nbtc.go.th	
สัญญาณเรียกขาน:	 HS8AH
พื้นที่ความรับผิดชอบ:	 ชุมพร	ประจวบคีรีขันธ์

คณะที่ปรึกษา
ประธาน	กสทช.	และ	กสทช.
พลอากาศเอก	ไพโรจน์		รัตนพล	
พลอากาศเอก	ถวัลย	์	มหาดไทย	
นายเชิดชัย		มีคำา
นายฐากร		ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ	กสทช.	

หัวหน้าคณะทำางาน
นายไตรรัตน์		วิริยะศิริกุล	
รองเลขาธิการ	กสทช.

คณะทำางาน
๑.	 นางยุพา		จันทร์กระจ่าง	 ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
๒.	 นายเฉลิมชัย	ก๊กเกียรติกุล	 ผู้อำานวยการสำานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓.	 นางสาวกอกนก	กิจบาลจ่าย	 ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการสายงานกิจการ 
	 	 	 	 กระจายเสียงและโทรทัศน์	
๔.	 นายจิตต์ศักดิ์		ผาสุกจิตธรรม	 ผู้อำานวยการส่วน	สำานักการคลัง
๕.	 นายสมภพ		รัตนาธรรมวัฒน์	 ผู้อำานวยการส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการ 
	 	 	 	 ตรวจสอบภายใน
๖.	 นายธราเทพ	เทวกุล	ณ	อยุธยา	 รักษาการผู้อำานวยการส่วนงานสนับสนุน 
	 	 	 	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.	 นายณัฐวุฒิ		อาจปรุ	 ผู้อำานวยการส่วน	สำานักบริหารคลื่นความถี ่
๘.	 นางรัชดาวรรณ		จันทรสิทธ์	 สำานักอำานวยการสายงานบริหารคล่ืนความถ่ีและภูมิภาค	
๙.	 นางสาวเบญจวรรณ		จำาเริญพร	 ผู้ปฏิบัติงานประจำารองประธาน	กสทช. 
๑๐.	นายรัชตะพงศ์		พินทุเสนีย์	 สำานักสื่อสารองค์กร
๑๑.	นายรัฐธีร์	รังสีกมลวัฒน์	 สำานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
๑๒.	นายวิษณุ		เพียรทอง	 สำานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
๑๓.	นางสาวคัคนางค์		จามะริก	 สำานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๑๔.	นายพิชญะ		ตื้อคำา	 สำานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
๑๕.	นางสาวใจทิพย์		ศรีโนนชัย	 สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
๑๖.	นางสาวสุรัชฌา	พรเวโรจน์	 สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๗.	นางสาวนันทวรรณ		สุนงาม	 สำานักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

ภาคผนวก จ.
คณะผู้จัดทำา



กสทช. และสำานักงาน กสทช. 

ส่วนท่ีี ๑ ส่วนท่ีี ๓
ส่วนท่ีี ๔

ส่วนท่ีี ๒

ภารกิจและโครงการ

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ กสทช.
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของ สำานักงาน กสทช.

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
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