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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568)

โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการระยะห้าปี อันประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี 

อยา่งเปน็ธรรมระหวา่งผูป้ระกอบกจิการ แนวทางการอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละการอนญุาต

ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริม 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการกำากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว  

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา ๔9 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ 

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจงึกำาหนดแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน ์ฉบบัที ่2 

(พ.ศ. 2563 - 2568) รายละเอียดปรากฏตามแผนท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
พลเอก (สุกิจ ขมะสุนทร)

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทำาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2563 - 2568)



คำานำา 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 27 (1) 
และมาตรา ๔9 กำาหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการระยะ 5 ปี ซ่ึงแผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุด 
ระยะเวลาบังคับใช้ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีใกล้เคียงกับการ
เปลี่ยนผ่านกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม รวมถงึมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ในข้อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กสทช. จงึไดม้กีารประกาศใหน้ำาแผนแมบ่ทกิจการกระจายเสยีง 
และกจิการโทรทศัน ์ฉบบัที ่1 มาใชบ้งัคบัเปน็การชัว่คราว จนกวา่การจดัทำาแผนแมบ่ท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 นี้ ได้คำานึงถึง 
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบาย และสนองตอบแผนระดับชาติต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 256๐ พระราชบญัญติัการจัดทำายทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 256๐ 
ตลอดจนการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทภายใต้ 
ยทุธศาสตรช์าต ิเพือ่เป็นกรอบแนวทางในการกำากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทัศน์เพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในระยะต่อไป



ทั้งนี้ ทิศทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 นี้ 
ไดมุ้ง่เน้นการพัฒนากิจการวิทยกุระจายเสยีงเพือ่ยกระดับมาตรฐานการประกอบกจิการ
และเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีจำาเป็น 
พ้ืนฐานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึใหค้วามสำาคัญต่อการพฒันากิจการโทรทศันข์องประเทศ
ให้เหมาะสมกับบริบทและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากร 
ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ตลอดจนการกำากบัดแูลดา้นเนือ้หา การคุม้ครอง 
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนให้สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูข่าวสารท่ีหลากหลายไดอ้ยา่ง
เท่าเทียม โดยพัฒนาการให้บริการและการกำากับดูแลให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลผ่านการ 
นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งได้มีการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อนำาไปสู่เป้าประสงค์ เพื่อให้การดำาเนินงานของ กสทช. เป็นไป 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ ตามที ่
กฎหมายบัญญัติ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน ์
ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน



สารบัญ

 หน้า
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ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๑.๑ สรุปการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2555 - 255๙)       

 แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์ฉบับท่ี 1 ใหค้วามสำาคญั

กับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีผลสืบเนื่อง 

มาแต่อดีต โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

เขา้สูร่ะบบการอนญุาตประกอบกจิการประเภทต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้

ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานในการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการกำากับดูแล การวางรากฐานในการ 

คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ตลอดจนการบริหาร

จัดการทรัพยากรคล่ืนความถี่ที่มีอยู่จำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงระยะเวลา 

การดำาเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 

ดังกล่าว ได้มีการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยสรุปการดำาเนินงานหลักได้ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 มีการจัดทำากำาหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน ์รวมถงึกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละออกใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและการประกอบ

กิจการโทรทัศน์ และการออกหลักเกณฑ์และใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาต 

การจัดทำาแผนความถี่วิทยุสำาหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. และ 

เอ.เอ็ม. และระบบดิจิทัล รวมถึงการจัดทำาแผนความถ่ีวิทยุสำาหรับกิจการโทรทัศน์ 

ภาคพ้ืนดนิในระบบดจิทิลั ตลอดจนการสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงบรกิาร
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ชุมชนที่มีคุณภาพ การจัดทำาฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่และความจำาเป็นในการ

ถือครองคล่ืนความถี่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตอีกด้วย

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์

 การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

แบ่งออกได้เป็น 1) การกำากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหาให้มีคุณภาพและ 

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ัวประเทศเพื่อเฝ้าระวัง 

และมมีาตรการลงโทษสำาหรบัรายการทีม่เีนือ้หาเขา้ข่ายผดิกฎหมาย รวมทัง้มมีาตรการ

จัดการเรือ่งรอ้งเรียนใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 2) การกำากบัดแูลการใชค้ลืน่ความถี่

และเครือ่งวทิยคุมนาคม และดา้นเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้ง 3) การกำากบัดแูลโดยการบงัคบัใช ้

กฎหมายมิให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ มีการตรวจค้นจับกุมการกระทำาที่ 

เข้าข่ายผิดกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต ๔) การส่งเสริมและกำากับดูแลการแข่งขัน

ผ่านการออกหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ และแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกันเองของสื่อ และ 5) การดำาเนินการเพื่อเตรียม

ความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์

 มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ 

โดยเฉพาะการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

ผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และ 

ชนเผา่พืน้เมอืง การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง 

ตลอดจนการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงาน 
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คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) เป็นต้น ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ที่ผิดกฎหมาย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสาร

 มีการส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการจัดทำาคำาบรรยายแทนเสียง 

เสียงบรรยายภาพ และการจัดทำาต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ

การจดัตัง้ศนูยม์เีดยีชุมชน (Media Community Center) เพือ่การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อให้แก่กลุ่ม 

ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ 

ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ

 มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีทักษะของการเป็น 

ผูป้ระกาศท่ีมคีณุภาพ การสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพการประกอบกจิการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม 

ให้กับผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

เช่น การพัฒนาทักษะการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียง และการพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการส่งเสริมองค์กรวิชาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆ 

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรมผู้ประกอบกิจการ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเปล่ียนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

 มีการออกหลักเกณฑ์และแผนความถี่สำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิทัลและการจัดทำามาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง กำากับดูแลการให้บริการ



๔

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ติดตามการขยายโครงข่ายและการติดต้ัง

สถานวีทิยคุมนาคม การออกตรวจวดัสญัญาณ และปรบัปรงุฐานขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และโครงข่ายในระบบดิจิทัล ตลอดจนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกจิการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั ประเภทบรกิารทางธรุกจิระดบัชาติ 

และประเภทบริการสาธารณะ 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๗ การพฒันาระบบบรหิารจัดการเพือ่ไปสูอ่งคก์รกำากบัดแูล

ที่มีประสิทธิภาพ

 มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี (Action Plan) ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร การติดตามประเมินผลความคืบหน้าของแผนแม่บท การประเมิน

ตนเอง (Self Assessment) จัดทำาระบบฐานข้อมูลสำาหรับแผนพัฒนาบุคลากร 

รายบุคคลและการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้มีการนำาเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

๑.2 สภาพแวดลอ้มและผลกระทบในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

 ภาพรวมทิศทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

มบีริบททีแ่ตกตา่งไปจากอดีตซึง่ผูบ้ริโภคเขา้ถึงเนือ้หาผา่นการออกอากาศทางโทรทศัน์

และวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิม (Traditional Media) แต่ปัจจุบันการเกิดข้ึนของ

บริการอนิเทอร์เน็ตทำาใหพ้ฤตกิรรมและรปูแบบการรบัสารของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป

รบัชมรับฟังโทรทัศน์และวทิยผุา่นโครงขา่ยอืน่ทีม่ใิช่โครงขา่ยกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์

หรือที่เรียกว่า Over the Top (OTT) กันมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับองค์กร

กำากับดูแลที่ต้องปรับแนวทางการกำากับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียง โดยการ

ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเตรียมความพร้อมของ 

ผู้ประกอบกิจการวิทยุให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาต ตลอดจนออกมาตรฐานทางเทคนิค 
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สำาหรับการทดลองประกอบกิจการเพ่ือให้การออกอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงมีจำานวนมากเกินความสามารถ

ทางเทคนิคท่ีจะรองรับได้ โดยไม่สร้างปัญหาคล่ืนวิทยุทับซ้อนและรบกวนกัน ส่งผลกระทบ 

ต่อการรับฟังของประชาชนทั่วไป ตลอดจนปัญหาคลื่นรบกวนที่กระทบต่อความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการบินซึ่งถือเป็นเร่ืองที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ ท่ีได้รับ 

ผลกระทบได้ 

 สำาหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนผ่านที่สำาคัญ คือ การนำา 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เข้าสู่ระบบใบอนุญาต และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีการ 

ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ถือเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์

กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินจำานวน 6 ช่องรายการ มาสู่ 

2๔ ช่องรายการทีวีดิจิทัลที่ให้บริการทางธุรกิจระดับชาติ และอีก ๔ ช่องรายการทีวี

สาธารณะ รวมทั้งหมดเป็น 28 ช่องรายการ ในระบบทีวีดิจิทัล เกิดสภาพการแข่งขัน 

ที่สูงในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ส่งผลให้มีช่องรายการท่ีขอยกเลิกใบอนุญาตไปก่อน

จำานวน 2 ช่องรายการ ในขณะที่หลายช่องรายการมีการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เพื่อช่วยเสริมสร้างเงินทุนในการแข่งขัน ตลอดจน

ขยายธุรกิจไปสู่ช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเพิ่มฐานผู้ชม

 จากสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม

ทีวีดิจิทัลท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ของเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากข้ึนในยุคดิจิทัล 

(Digital Disruption) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อ 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบจากการหลอมรวม

ระหว่างกิจการโทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อให้เกิด 

การขยายตวัของสือ่ออนไลน์ซ่ึงสะดวกในการรับชม สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการรบัชมรายการ

โทรทัศน์ของประชาชนทั่วไป โดยแม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้มีการออกมาตรการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบต่อกิจการทีวีดิจิทัลแต่ก็ยัง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของทีวีดิจิทัลทั้งระบบได้ จึงเป็นท่ีมาของคำาสั่งหัวหน้า คสช. 
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ที่ ๔/2562 ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทีวีดิจิทัลสามารถขอคืนใบอนุญาตได้ โดยมีผู้ประกอบ

กิจการจำานวน 7 ช่องรายการที่ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ทำาให้ปัจจุบัน 

มีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเหลืออยู่จำานวน 

15 ช่องรายการ อย่างไรก็ดี แม้จะมีผู้ประกอบการออกจากตลาดไปบางส่วนก็ยัง

กล่าวได้ว่าภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการที่เหลืออยู่ยังคงต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด 

ภายใต้บริบทการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึถอืเปน็ความทา้ทายของหนว่ยงานกำากบัดแูลทีต่อ้ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สามารถดำาเนินกิจการ

ต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรม โดยคำานึงถึง 

การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายและเท่าเทียม

ยิ่งขึ้น 

 กสทช. ไดจ้ดัทำาแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ฉบบัที ่2 

เพื่อตอบสนองความท้าทายดังกล่าว โดยแนวทางในการดำาเนินงานตามแผนแม่บท 

ดังกล่าว จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการประกอบกิจการกระจายเสียง 

ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ตลอดจนสามารถเข้าถงึขอ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเป็นพ้ืนฐานได้อยา่งตอ่เนือ่ง ในสว่นของกจิการ

โทรทัศน์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป รวมถึงจะเป็นการยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี ้

ยงัจะชว่ยพฒันาและสง่เสรมิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรมระหว่างผูป้ระกอบกิจการ 

อีกด้วย 

 ทั้งนี้ สำาหรับผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบ

และไดร้บับรกิารอยา่งเปน็ธรรม โดยมกีารบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ

ยิ่งข้ึน ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 

ที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมยิ่งข้ึน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็จะสามารถ 
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ทำาหน้าทีต่ามจริยธรรมแหง่วชิาชพีของตนได้อยา่งเต็มที ่ทา้ยทีส่ดุ ในสว่นของหนว่ยงาน 
กำากับดูแลน้ัน การพัฒนาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสู่ระบบดิจิทัล 
จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ตลอดจน
ส่งเสริมการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน

๑.3 ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ 

 แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2563 - 
2568) ในภาพรวมมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาต ิ
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปี ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยทุธศาสตรก์ารปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ซึง่ใหค้วามสำาคญั
กบัการใหบ้ริการประชาชนอยา่งรวดเรว็ โปรง่ใส ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ และนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 นอกจากนี้ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ 2 นี้ 
ยังสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้กำาหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเปน็ไปตามสภาวะ 
ความตอ้งการในการใช้คลืน่ความถีใ่นอตุสาหกรรมวทิยุโทรทศัน ์และคำานงึถงึมาตรฐาน
การประกอบกิจการและการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ 
ของประชาชน ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถ 
เลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีคุณภาพ

๑.๔ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

 ในการดำาเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับน้ี มทีศิทางการดำาเนนิการทีส่อดคลอ้งและเชือ่มโยงกบันโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ 
ต่อรัฐสภา



8

ส่วนท่ี 2

หลักการพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 2

(พ.ศ. 2563 - 2568)

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา ๔9 แห่งพระราชบัญญัติ

องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กร 

จัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กสทช. จึงจัดให้มีแผนแม่บทกิจการ 

กระจายเสียงและกจิการโทรทศัน ์ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2563 - 2568) โดยกำาหนดใหม้กีาร

บังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.๑ หลักการพื้นฐานในการจัดทำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

และกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อย่างน้อยต้องคำานึงถึงแนวทางที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

 ๑) แนวทางการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและการอนญุาตประกอบกจิการ

  มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้มีการอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 

กิจการโทรทัศน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการอย่างเสรีและเป็นธรรม และให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่าง

เหมาะสม รวมถึงการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งที่ 

ใชค้ลืน่ความถีแ่ละไมใ่ชค้ลืน่ความถีค่รอบคลมุทกุประเภทกจิการอยา่งเสรแีละเปน็ธรรม 

โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่
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 2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  มุ่งเน้นการกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์เพ่ือป้องกันการผูกขาด หรือลด หรือจำากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มี 

การครอบงำาในลักษณะที่เป็นการจำากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มความ 

หลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

 3) มาตรการจัดให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะหรือสำาหรับภาคประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

  มุ่งส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมให้สามารถขอรับการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อ

ประโยชนส์าธารณะหรือสำาหรบัภาคประชาชน รวมถงึสนบัสนนุผูป้ระกอบกิจการในการ 

ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

2.2 วิสัยทัศน์

 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พัฒนาก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม 

เอื้อประโยชน์ทุกภาคส่วน

2.3 พันธกิจ

 1) จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุมในทุกมิติ

 2) กำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อ 

ความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ 

 3) คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

 ๔) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
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2.๔ เป้าประสงค์

 1) ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม

 2) ประชาชนได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 3) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม 

 ๔) ผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันส์ามารถแขง่ขนัอยา่ง

เสรี เป็นธรรม เนื้อหามีคุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 5) ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรม

 6) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568)

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้ มุ่งเน้นและให้ 

ความสำาคัญกับการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการ

กระจายเสยีงและเพ่ิมทางเลอืกใหกั้บประชาชนในการรบับรกิารและเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ทีจ่ำาเปน็พืน้ฐานไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ยงัมุง่เนน้ใหเ้กดิการพฒันากิจการโทรทศัน์

ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถกำากับดูแลได้

สอดคลอ้งกบัระบบนเิวศของอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  โดยคำานงึถึงการใช้ทรพัยากร

ในกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งให้ความสำาคัญกับ 

การกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลย ี

มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและสร้างกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และ

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากย่ิงข้ึน การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและ 

ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการให้บริการ

และการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ

และการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียง 

ให้เป็นท่ียอมรับ ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน 

ในการรับบริการ รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีจำาเป็นพื้นฐานได้ 

อย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง 

2) เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเปน็พืน้ฐานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

3) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนในการรับบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) กิจการวิทยุกระจายเสียงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

2) เพื่อลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่สร้างผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง 

3) สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่ง 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีม่คีวามจำาเปน็

๔) มีการทดลองโครงการนำาร่องวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล

ปัจจัยความสำาเร็จ (Critical Success Factors)

1) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จากหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง

กับกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลผู้ที่อาจเข้าข่าย

กระทำาการที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

3) ความเข้าใจและการยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัด

1) การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการกระจายเสียง 

2) การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน

3) การลดลงของจำานวนการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่เข้าข่ายมีผลกระทบ 

ต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
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๔) ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความจำาเป็น ได้รับการพิจารณา 

ให้ใบอนุญาต   

5) มผีลการทดลองจากโครงการนำารอ่งวทิยกุระจายเสยีงในระบบดจิทิลัทีช่ดัเจน

กลยุทธ์

1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

2) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน 

3) การกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม 

ข้อกำาหนดที่เป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

๔) การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาให้ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียง 

แก่ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกำากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความจำาเป็น

5) การอนุญาตทดลองวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 

6) การสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำาเนินงาน

1) สรา้งความเขา้ใจกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งถงึความจำาเป็นในการดำาเนนิมาตรการ

ที่จะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง

2) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด

3) พัฒนามาตรการเพือ่สง่เสริมผูป้ระกอบกิจการวทิยกุระจายเสยีงท่ีไดม้าตรฐาน  

๔) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

เพื่อลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ 
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5) สร้างความชัดเจนร่วมกันในขอบเขตและกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่าง

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

6) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไขความจำาเป็นในการให้ใบอนุญาต

7) ผู้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่ง 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีม่คีวามจำาเปน็ 

และประสงคจ์ะใหบ้ริการต่อ ย่ืนแผนประกอบกจิการกระจายเสยีงภายในเวลาทีก่ำาหนด

8) อนญุาตใหม้กีารทดลองทดสอบวทิยุกระจายเสยีงในระบบดิจทัิลเพือ่นำาผลท่ีได ้

ไปสื่อสารทำาความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่

การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป

เพ่ือให้สามารถกำากับดูแลได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึง 

การใชท้รพัยากรในกจิการโทรทศัน์อยา่งมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ และยกระดบัมาตรฐาน

กิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) เพือ่ปรบักระบวนการกำากบัดแูลให้สอดคลอ้งกบัระบบนเิวศของอตุสาหกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

3) เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค

2) เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์
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3) มีระบบการกำากับดูแลท่ีสอดรับกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

๔) กิจการโทรทัศน์มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

ปัจจัยความสำาเร็จ (Critical Success Factors)

1) การสร้างความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

3) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จากหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง

กับกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลผู้ที่อาจเข้าข่าย

กระทำาการที่ผิดกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๔) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดแนวทาง

หรือมาตรการกำากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่น 

ที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ตัวชี้วัด

1) มีการอนุญาตให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะ

สำาหรับภูมิภาค

2) มีการสื่อสารให้สาธารณะรับทราบถึงความพร้อมในการอนุญาตการทดลอง

เทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์

3) มีกฎระเบียบในการกำากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ 

ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

๔) มีการเสนอรายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเอื้อต่อระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

5) การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการโทรทัศน์ 

6) การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์

1) การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะสำาหรับภูมิภาค

2) การสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ 

3) การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔) การเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

5) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

6) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 

แนวทางการดำาเนินงาน

1) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2) พฒันากฎระเบยีบใหท้นัสมยั ลดขัน้ตอน ง่ายต่อการปฏบัิต ิและมคีวามยดืหยุน่

3) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ

๔) ศกึษาขอ้กฎหมายทีส่มควรปรบัเปลีย่นใหเ้อือ้ตอ่ระบบนเิวศของอตุสาหกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

5) สรา้งความเข้าใจกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งถงึความจำาเป็นในการดำาเนนิมาตรการ

ที่จะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์

6) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด 

7) พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริม 

          สิทธิเสรีภาพของประชาชน

การกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและสร้างกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหา 
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ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ 

หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งข้ึน มีการคุ้มครองผู้บริโภค 

มิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

สามารถทำาหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ 

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการกำากับดูแลด้านเน้ือหาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ต่อสภาวการณ์ 

2) เพื่อส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์ 

3) เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์

๔) เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์

จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) มีระบบในการกำากับดูแลด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

2) มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์ 

3) ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

๔) มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5) ประชาชนสามารถเขา้ถึง ใชป้ระโยชน์ และรู้เทา่ทนัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ตามสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 

ไทย

6) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป



18

7) ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนสามารถทำาหน้าท่ีตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน 

ได้อย่างเต็มท่ี

ปัจจัยความสำาเร็จ (Critical Success Factors)

1) มีความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐาน

เนื้อหาและโฆษณาที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

2) การพัฒนากลไกการจัดการปัญหาการกระทำาท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว และมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น มิติพื้นที่ มิติกลุ่มผู้รับสาร และอื่นๆ อย่างเป็น

ระบบ ครบถ้วน ชัดเจน

ตัวชี้วัด

1) ระบบและกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหา

2) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีอำานาจตามกฎหมายซ่ึงเก่ียวเนื่อง

กับการนำาเนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

3) การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการมีจำานวนลดลง  

๔) ระยะเวลาแก้ปัญหาและจัดการเร่ืองร้องเรียนรวดเร็วข้ึนเป็นไปตามกำาหนดเวลา 

5) มีช่องทางการร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

6) มีผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการอย่างทั่วถึงทั้งในมิติ

พ้ืนที่และในมิติของเนื้อหาที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย สำาหรับประชาชนทุกกลุ่ม ที่เป็น 

ที่น่าพอใจ

7) มีบริการการเข้าถึงสำาหรับผู้พิการตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกำาหนด

8) มีเง่ือนไขการอนุญาตท่ีมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ
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กลยุทธ์

1) จัดทำาแนวทางกำากับดูแลเนื้อหาที่รองรับต่อสภาวการณ์ของสังคมและ

เทคโนโลยี

2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำานาจตามกฎหมายซึ่ง 

เกี่ยวเนื่องกับการนำาเนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

3) การกำาหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการกำากับดูแลสัญญาการให้บริการ

๔) การส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็ง

5) การยกระดบักลไกการบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการ 

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

6) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่และในมิติของเนื้อหาที่

หลากหลาย เข้าถึงง่ายสำาหรับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

7) การกำาหนดมาตรการมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพในการแสดงความ 

คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

แนวทางการดำาเนินงาน 

1) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกำากับดูแลเนื้อหา 

ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์

2) การให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ และสนบัสนนุใหม้กีารผลติเนือ้หาทีม่คีณุภาพ 

สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

3) มีการออกแบบมาตรการเพือ่ใหก้ารกำากบัดูแลสญัญาการใหบ้รกิารเป็นไปตาม

มาตรฐาน

๔) ส่ือสารสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและลักษณะ 

ของเรื่องร้องเรียนที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว

5) มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการปัญหา 

เรื่องร้องเรียนให้กระชับยิ่งขึ้น
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6) มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค

ที่เข้มแข็ง 

7) จัดทำาแผนสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ที่กำาหนดประเภทบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

8) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้ความรู้และเสริมสร้าง

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ

9) สนับสนุนการให้ทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

1๐) กำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพในการ 

แสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

11) สนับสนุนการดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการ

โทรทัศน์สำาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการและการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

การใหบ้ริการและการกำากบัดแูลทีมุ่ง่สูค่วามเปน็ดจิทิลั มกีารใชร้ะบบการอนญุาต

บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกำากับดูแล

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือให้มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ 

2) เพ่ือนำาเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้ในการกำากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3) เพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพบุคลากรใหร้องรบัการปฏบัิตงิานท่ีมุง่สูค่วามเป็นดจิทัิล
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เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) มีระบบการอนุญาตกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

2) มีฐานข้อมูลกลางด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิทัล 

ที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาตประกอบกิจการและการกำากับดูแล

3) บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวสู่ระบบการให้บริการและการกำากับดูแล

ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

ปัจจัยความสำาเร็จ (Critical Success Factors)

1) บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงกับระบบการ

อนุญาตในรูปแบบดิจิทัล

2) สร้างความเขา้ใจและได้รบัความรว่มมอืจากผูเ้กีย่วขอ้งในการบรูณาการขอ้มลู

การอนุญาต

3) ระบบที่เปิดให้มีการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการกำากับดูแลที่จำาเป็นอย่างครบถ้วน

๔) การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1) ความสำาเร็จในการพัฒนาระบบการอนุญาตด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2) มีฐานข้อมูลกลางท่ีพร้อมให้ผู้เก่ียวข้องเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการกำากับดูแลร่วมกัน

3) ระบบฐานข้อมูลกลางต้องมีองค์ประกอบตามมาตรฐานความถูกต้อง ความ

ปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน 

๔) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการให้บริการและระบบการกำากับ

ดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย 



22

กลยุทธ์

1) การพัฒนาการให้บริการสู่ระบบดิจิทัลท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ได้สะดวก รวดเร็ว

2) การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการอนุญาตและสามารถ 
ตรวจสอบสถานะของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ในรูปแบบดิจิทัล

3) การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๔) การผลักดันให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็น 
ระบบเดียว

5) การผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการให้บริการ 
และระบบการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย โดยไม่มีข้อขัดข้อง 
ที่ส่งผลกระทบต่องาน

แนวทางการดำาเนินงาน

1) สำารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการเพื่อนำาเทคโนโลยี 
มาปรับใช้ในกระบวนการอนุญาต

2) จัดหาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนระบบการอนุญาต
ไปสู่ความเป็นดิจิทัล

3) มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการจัดทำาฐานข้อมูลกลาง

๔) มีแผนการพัฒนาระบบอนุญาตและฐานข้อมูลกลางท่ีเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
ชัดเจน

5) มีระเบียบสำานักงาน กสทช. เพื่อรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง 
และมาตรการรักษาความปลอดภัย

6) ศึกษา วิเคราะห์ กำาหนดแนวทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวทางที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

7) ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบอนุญาต 
และฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
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ส่วนที่ ๔

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2

(พ.ศ. 2563 - 2568)

เพ่ือให้การนำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2563 - 2568) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ

ติดตามและประเมินผลความสำาเร็จได้ จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลไว้ 

ดังนี้

1. ให้ กสทช. นำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการของสำานักงาน กสทช.

2. ให้ กสทช. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
(สำ�นักง�น กสทช.)

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400
โทรศัพท์ 0 ๒๖70 8888   เว็บไซต์  www.nbtc.go.th 
Call Center : 1๒00




