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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
โดยที่ พ ระราชบัญ ญั ติ อ งค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ และกํ า กั บ กิ จการวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๑ (๑) กําหนดใหคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม
และแผนความถี่วิทยุใ หสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาและกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหมีการแขงขันเสรีอยางเปนธรรมนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่น ความถี่ และกํา กับ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิ ทยุโ ทรทัศ น และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ดังนี้
ขอ ๑ วิสัยทัศน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนธรรม
โปรงใส และเทาเทียมกัน ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยใหทัน สมัย
มีคุณภาพ ทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวทัน ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอ ๒ นโยบายคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๒.๑ นโยบายการบริหารคลื่นความถี่ จัดสรรอยางเปนธรรมและใชประโยชน
คลื่นความถี่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
๒.๒ นโยบายการแขงขัน สนับสนุนใหใชกลไกการตลาด เพื่อใหเกิดการแขงขัน
ในกติกาที่เปนธรรมในตลาดโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๒.๓ นโยบายการออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตโดยเนนการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมและปองกันการผูกขาด
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๒.๔ นโยบายอินเตอรเน็ต สงเสริมการประกอบกิจการอินเตอรเน็ตใหแพรหลาย
โดยคิดคาใบอนุญาตต่ําสุด หรือยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
๒.๕ นโยบายอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการ กํากับดูแลการประกอบกิจการ
ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม เพื่อใหคาบริการโทรคมนาคม สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค
และเพื่อใหมีคุณภาพดี
๒.๖ นโยบายการเชื่อมตอโครงขาย สรางกฎเกณฑการเชื่อมโยงโครงขายบนพื้นฐาน
ของราคาตนทุนที่เปนธรรม
๒.๗ นโยบายเลขหมายโทรคมนาคม จั ด ให มี เ ลขหมายโทรคมนาคมอย า ง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอสําหรับการขยายงานและโครงขายผูประกอบการ และจัดเลขหมายเฉพาะ
เพื่อกิจการสาธารณประโยชน ความมั่นคงของประเทศ และการสํารองเลขหมายฉุกเฉิน
๒.๘ นโยบายการบริการโทรคมนาคมและเลขหมายอยางทั่วถึง ผลักดันใหมี
บริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
๒.๙ นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขัน
ในประเทศและตางประเทศได โดยสนับสนุนใหมีการวิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบเครื่องอุปกรณชิ้นสวน
โทรคมนาคมในประเทศไทย
๒.๑๐ นโยบายคุมครองผูบริโภค กําหนดมาตรการใหผูใชบริการสามารถเลือก
บริการโทรคมนาคมไดอยางหลากหลาย และมีคุณภาพไดตามมาตรฐานในราคาที่เปนธรรม
๒.๑๑ นโยบายพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหเกิดการพัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยน
ทัศ นคติและวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุน แกบุคลากรที่มีศักยภาพไปฝกอบรม สัม มนา ศึกษาตอ
ทําวิจัย และ/หรือ ฝกงานกับองคกรกํากับดูแลในตางประเทศ และเนนเรื่องการทํางานเปนทีม และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถหรือผลงานใหไดรับ
ความกาวหนา
ขอ ๓ แนวทาง และเปาหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในระยะ ๓ ป (พ.ศ.
๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
๓.๑ การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหมีการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
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๓.๑.๑ การแขงขันประกอบกิจการโทรคมนาคม
๓.๑.๑.๑ แนวทาง
๑) สงเสริมการเขาสูธุรกิจโทรคมนาคมของผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายใหม โดยการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด การกําหนดโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
การแบงแยกตลาดอยางชัดเจน การสงเสริมใหเกิดการแขงขันการประกอบกิจการในทองที่ใด ๆ และสงเสริม
ใหมีการเชาใชเครือขายที่มีอยูเดิมในการประกอบกิจการใหบริการโทรคมนาคม เพื่อลดการลงทุน
ซ้ําซอน
๒) ป อ งกั น การผู ก ขาด และการกี ด กั น การแข ง ขั น
โดยมีหลักเกณฑการควบคุมการควบรวมกิจการ การเขาถือหุนในกิจการโทรคมนาคมประเภทเดียวกัน
การอุดหนุนการบริการ การใชอํานาจทางการตลาดที่ไมเปน ธรรม และพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน
เพื่อ ใหมีการแขงขันอยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งใหมีการบริการบนพื้นฐานของความเปนกลาง
ทางดานเทคโนโลยี และการหลอมรวมของเทคโนโลยี
๓) สงเสริมและคุมครองผูประกอบการรายยอย โดยอาจ
ผอนคลายการกํา กั บดู แ ลสํ า หรั บผู ป ระกอบกิจ การรายย อย เชน การไมต อ งอยู ใ นบัง คั บของการ
ใหบริการอยางทั่วถึง และการควบคุมราคาโดยการกําหนดเพดานอัตราคาบริการในชวงระยะเวลาหนึ่ง
และการใหราคาคาบริการขายสงถูกลงเพื่อขายปลีก เปนตน
๔) สนั บ สนุ น และประสานหน ว ยงานภาครั ฐ และ
ผูประกอบการ เพื่อปรับพื้นฐานการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ใหเขาสูระบบการแขงขันเสรี
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกันไดอยางเต็มที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
๕) พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการโทรคมนาคมไทย
ใหสามารถแขงขันไดในระดับระหวางประเทศ
๓.๑.๑.๒ เปาหมาย
๑) กําหนดนิยามที่เกี่ยวของกับการแขงขัน ใหชัดเจน
เชน ตลาดโทรคมนาคม โครงสรางพื้น ฐานที่จําเปน ผูมีอํานาจเหนือตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๒) กํา หนดหลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ
และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลการแขงขันโดยอาศัยกลไกการตลาด เพื่อใหเกิดมีการ
แขงขันโดยเสรีอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเปนธรรม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓) กําหนดหลัก เกณฑ แ ละวิธี การปอ งกั น พฤติก รรม
การกีดกันการแขงขัน และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
การปองกันการผูกขาด การคุมครองการแขงขัน การคุมครองผูประกอบการรายยอย และการรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในการปองกันการผูกขาดและสงเสริมการแขงขัน
๔) กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขสําหรับขอผูกพัน
การเปดเสรีการประกอบการโทรคมนาคมตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ ภายในป พ.ศ.
๒๕๔๘
๕) พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการโทรคมนาคมไทย
ใหสามารถแขงขันไดในระดับระหวางประเทศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๑.๒ การอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีแนวทางและเปาหมายการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ แนวทาง
๑) สงเสริมการแขงขันในบริการที่เขาลักษณะใบอนุญาต
แบบที่หนึ่งใหมีการแขงขันโดยเสรี
๒) สงเสริมการแขงขันในบริการที่เขาลักษณะใบอนุญาต
แบบที่สองที่ไมตองรับการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมใหมีการแขงขันโดยเสรี และมีการกํากับดูแล
เทาที่จําเปน
๓) สงเสริมการแขงขันในบริการที่เขาลักษณะใบอนุญาต
แบบที่สองที่มีโครงขาย และตองไดรับการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม และใบอนุญาตแบบที่สาม
โดยใหมีจํานวนผูประกอบการตามสภาวการณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโนมของตลาด เทคโนโลยี
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู และผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทบริการ
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๓.๑.๒.๒ เปาหมาย
๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ชัดเจน โปรงใส และสงเสริม การแขงขัน โดยเสรีอยางเปน ธรรม
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และโครงสราง
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่สะทอนรายจายในการออกใบอนุญาต
และกํากับดูแ ลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กทช. และคาธรรมเนีย มการใชคลื่น ความถี่
และคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่สะทอนประโยชนสาธารณะ และความคุมคา ภายในป พ.ศ.
๒๕๔๘
๓) กําหนดเงื่ อนไขการอนุ ญาตที่ เกี่ ยวกับการแข งขั น
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม การบริการโทรคมนาคมอยา งทั่วถึง การคุม ครองผูใ ชบริการ
การใชทรัพยากรโทรคมนาคม การพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรดานโทรคมนาคม การสงเสริม
การศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความมั่นคงของรัฐ ที่เปนธรรมและสอดคลอง
กับความตองการของทุกภาคสวน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๔) กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมและประกาศเปนการทั่วไป เพื่อให บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ไดรั บใบอนุญ าต และผูประกอบการรายอื่น ยื่ น ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๑.๓ การกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม
๓.๑.๓.๑ แนวทาง
๑) กําหนดมาตรฐาน แนวทาง และวิ ธีก ารคํา นวณ
ตน ทุน เพื่อใหผูประกอบการใชแ สดงรายการตน ทุน ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พิจารณาตนทุนของผูประกอบการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
๒) ปรั บ สมดุ ล ราคาค า ธรรมเนี ย มและค า บริ ก าร
ในกิจการโทรคมนาคมใหสะทอนตนทุนการใหบริการ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓) กํ า กั บ ดู แ ลอั ต ราค า ธรรมเนี ย มและค า บริ ก าร
ในกิจการโทรคมนาคม โดยกําหนดประเภทและกรอบราคาของคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อใหเปนธรรมตอผูประกอบการและผูใชบริการ มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้ง ไมเปนการเลือกปฏิบัติ และกีดกันทางการคา
๓.๑.๓.๒ เปาหมาย
๑) กําหนดมาตรฐาน แนวทาง และวิธีการคํานวณตนทุน
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) กําหนดหลักการ แนวทาง วิธีการ และแผนการ
ปรับสมดุลราคาคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใช
พิจารณากําหนดกรอบราคาของคาธรรมเนียมและคาบริการกิจการโทรคมนาคมสําหรับการกํากับดูแล
ราคาตอไป
๓.๑.๔ การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
๓.๑.๔.๑ แนวทาง
๑) สง เสริม การแขง ขัน เสรีอ ยา งเปน ธรรม โดยการ
จัดทําหลักเกณฑ และวิธีการใชแ ละเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล
โปรงใส เปนธรรม และเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อใหผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายใชเปนพื้นฐาน
ในการเจรจาการใชและการเชื่อมตอโครงขายกับผูประกอบการรายอื่น
๒) กํ าหนดให ผู รั บใบอนุ ญาตที่ มี โ ครงข ายจั ดทํ าร า ง
ขอเสนอการใช และการเชื่อมตอโครงขายใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง ชาติพิจ ารณา
อนุมัติกอนนําไปใชในการเจรจากับผูรับใบอนุญาตรายอื่น
๓) ค า ตอบแทนการใช และการเชื่ อ มต อ โครงข า ย
ในระยะแรกอาจใชหลักการการยอมรับรวมกัน ที่สมเหตุสมผล และเปนธรรม เชน ขอตกลงรวม
ระหวางผูประกอบการโดยอางอิงจากตางประเทศ หรืออางอิงจากโครงสรางตนทุน เปนตน และในระยะตอไป
เมื่อผูประกอบการมีความพรอมดานโครงสรางตนทุนที่เปนมาตรฐานเดียวกันแลว จะปรับใชหลักการ
กําหนดอัตราเชื่อมตอโครงขายที่สะทอนตนทุน
๓.๑.๔.๒ เปาหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๑) กํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารใช แ ละเชื่ อ มต อ
โครงขายโทรคมนาคม เพื่อ ใหผูรับ ใบอนุญ าตที่ม ีโ ครงขา ยใชเ ปน พื้น ฐานในการเจรจาการใช
และการเชื่อมตอโครงขายกับผูประกอบการรายอื่น ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) กําหนดโครงสรางคาตอบแทนการใช และเชื่อมตอ
โครงขายที่สะทอนตนทุน และเปนธรรมภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ข าดขอพิพาทระหวางผูประกอบการเกี่ยวกับการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ภายในป
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม
๓.๒.๑ แนวทาง
๓.๒.๑.๑ สรางกลไกการประสานความรวมมือ และกระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น แ ห ง ชาติ ในคณะกรรมการร ว ม ในการจั ด ทํ า แผนแม บ ทบริ ห ารความถี่
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ การตรวจสอบการใชคลื่นความถี่ และการประสานงานเกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหการบริหารคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๓.๒.๑.๒ อนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่ใหสอดคลอง
กับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และสะทอนคุณคาของ
คลื่นความถี่นั้น ใหการใชคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน
อย างรุ นแรง เพื่ อประโยชน สู งสุ ดของประชาชนในระดั บชาติ และระดั บท องถิ่ น ทั้ งในด านการศึ ก ษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น ๆ
๓.๒.๑.๓ จัดเตรียมเลขหมายโทรคมนาคมใหพอเพียงตอการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการใชเลขหมายอยางรูคุณคา และใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
ระหวางผูประกอบการ โดยจัดทําแผนเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งควรประกอบดวย แผนเลขหมายหลัก หรือ
เลขหมายทั่วไป แผนเลขหมายพิเศษ และแผนเลขหมายสําหรับเทคโนโลยีใหม พรอมทั้งหลักเกณฑ
การใชเลขหมายโทรคมนาคม

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓.๒.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการใชเลขหมายโทรคมนาคมเดิม
โดยจัดทําหลักเกณฑวาดวยสิทธิการคงเลขหมาย เพื่อใหผูใชบริการ สามารถเปลี่ยนผูใ หบริการ
เปลี่ยนสถานที่ใชบริการ หรือประเภทของบริการบางลักษณะได โดยยังคงใชเลขหมายโทรคมนาคมเดิม
๓.๒.๑.๕ สงเสริมและจัดใหมีกลไกการประสานงานเกี่ยวกับการ
บริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศที่เปนรูปธรรม เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งสิทธิในการ
ใชคลื่นความถี่และวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย และเพื่อใหประเทศไทยมีคลื่นความถี่และตําแหนง
วงโคจรดาวเทียมเพียงพอตอความตองการใชงาน
๓.๒.๑.๖ สงเสริม และสนับสนุน การใชทรัพยากรโทรคมนาคม
รวมกัน โดยการจัดทําหลักเกณฑวาดวยสิทธิแหงทาง หรือสิทธิประโยชนในการใชที่ดินและสิ่งปลูกสราง
รวมทั้งสิทธิในการใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานโทรคมนาคมรวมกัน เพื่อใหเกิ ดการใชทรัพยากร
อยางคุม คา ไมกอ ใหเกิดการลงทุน ที่ซ้ําซอน และสนับสนุน ใหเกิดการแขงขัน เสรีอยางเปน ธรรม
รวมถึงการใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานโทรคมนาคมที่มิไดมีความมุงหมายใหบริการโทรคมนาคม
ตอสาธารณะดวย
๓.๒.๒ เปาหมาย
๓.๒.๒.๑ ปรับ ปรุง หลัก เกณฑก ารอนุญ าตใหใ ชค ลื ่น ความถี่
และอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใ ชคลื่น ความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคมที่สอดคลองกับ
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ภายใน ๑ ป หลังจากแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติแลวเสร็จ
๓.๒.๒.๒ กําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พรอมทั้งหลักเกณฑ
การใชเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อใชเปนแผนเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศที่สามารถรองรับ
ความตองการใชเลขหมายโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒.๒.๓ กําหนดหลักเกณฑวาดวยสิทธิการคงเลขหมาย ภายในป
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๒.๒.๔ ผูใ ชคลื่นความถี่และผูประกอบการไทยมีคลื่นความถี่
และตําแหนงวงโคจรดาวเทียมเพียงพอตอความตองการใชงานอยางตอเนื่อง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓.๒.๒.๕ กําหนดหลักเกณฑวาดวยสิทธิแหงทาง และสิทธิในการ
ใชสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานโทรคมนาคมรวมกัน อยางชาที่สุด ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๓ การเสริ ม สร า งการบริ ก ารโทรคมนาคมโดยทั่ ว ถึ ง และการคุ ม ครอง
ผูใชบริการ
๓.๓.๑ การกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่ว ถึง และเทา เทีย มกัน
ทั่วประเทศ
๓.๓.๑.๑ แนวทาง
๑) สนั บ สนุ น ให มี ก ารขยายและพั ฒ นาโครงข า ย
โทรคมนาคม ใหเพียงพอตอความตองการอยางเปนระบบ และจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั้งดานคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
๒) จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะที่เ พีย งพอ
ตอ การใชง านสํ า หรับ สถานพยาบาล สถานศึก ษา ศาสนสถาน หนว ยงานที ่ช ว ยเหลือ สัง คม
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และอํานวยความสะดวกในการใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะสําหรับคนพิการ
เด็ก คนชรา ตามสถานที่บริการสาธารณะตาง ๆ
๓) สงเสริม และสรา งมาตรการจูงใจผูป ระกอบการ
มีสวนรวมในการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง รวมทั้งใชกลไกการบริหารกองทุนพัฒนา
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ในการสนับสนุนการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และการใหบริการโทรคมนาคมสาธารณะ
๓.๓.๑.๒ เปาหมาย
๑) กําหนดนิยาม หลักเกณฑ ความหมาย และเงื่อนไข
การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) กําหนดหลักเกณฑการบริหารกองทุนพั ฒนากิ จการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓) จั ด ให มี บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมถึงระดับหมูบาน เชน บริการโทรศัพทสาธารณะ หรือบริการโทรศัพทพื้นฐาน หรือวิทยุ
คมนาคม หรือบริการอินเตอรเน็ต เปนตน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐
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๔) จัดใหมี บริ การโทรคมนาคมสาธารณะเพื่ อสั งคม
ที่เหมาะสมตอการใชงานสําหรับ สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน หนว ยงานที่ชวยเหลือ
สังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกในการใชบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก คนชรา ตามสถานที่บริการสาธารณะตาง ๆ ภายในป
พ.ศ. ๒๕๕๐
๖) สนั บ สนุ น ให มี ก ารบริ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต ในสถานี
อนามัย ครอบคลุมถึงในระดับตําบลเพื่อใหบริการ และใหคําปรึกษาทางไกล ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓.๒ การคุมครองผูใชบริการ
๓.๓.๒.๑ แนวทาง
๑) สนับสนุนใหผูใชบริการตระหนักถึงทางเลือกในการ
ใช บริ การโทรคมนาคมที่ มี อยู ใ นป จจุ บั น ให ผูใ ช บริ การมีข อ มูล ที่เ พี ยงพอในการเลื อ กใช บ ริก าร
โทรคมนาคม โดยการเปรียบเทียบการใหบริการ ทั้งในดานมาตรฐาน คุณภาพบริการ (Quality of
Service) และราคาการใหบริการ
๒) สงเสริมสนับสนุนใหผูใชบริการไดรับการคุมครอง
สิทธิในการใชบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพบริการในระดับสากลและราคาที่เปนธรรม รวมทั้งการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล สิทธิความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารทางโทรคมนาคมอยางเปนธรรม
ตลอดจนการคุมครองสุขภาพของบุคคลและสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการโทรคมนาคม
๓) สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือและกําหนด
บทบาท ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติที่ ชัด เจนของหนว ยงานภาคเอกชนและภาครั ฐ ที่ มีวัต ถุป ระสงค
เพื่อคุมครองผูใชบริการ และใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการอยางเปนรูปธรรม
๓.๓.๒.๒ เปาหมาย
๑) มีนิยาม และขอบเขตการคุมครองผูใชบริการที่ชัดเจน
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) มีกฎ ระเบียบและกลไกคุมครองผูใชบริการ ทั้งในเรื่อง
มาตรฐาน คุณภาพบริการทั้งทางเทคนิคและนอกเหนือจากดานเทคนิค และราคาคาบริการ รวมทั้ง
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ขอมูลสวนบุคคล สิทธิความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคม ภายในป
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓) มี วิ ธี ก ารร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การใช บ ริ ก าร และ
กระบวนการระงับขอพิพาทระหวางผูใชบริการและผูประกอบกิจการ ตลอดจนมาตรการชั่วคราวเพื่อ
เยียวยาความเสียหายของผูรองเรียนระหวางพิจารณาภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๔) มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณเฉพาะ
ดานการคุม ครองผูใ ชบริการเพื่อพิจารณาขอรองเรียนและเสนอแนวทางการระงับขอพิพาทระหวาง
ผูใชบริการและผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณา
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๕) มีระบบการเผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูใชบริการและการใหบริการที่ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงและเขาใจขอมูลขาวสารไดโดยงาย และ
ผลกระทบจากการใหบ ริก ารโทรคมนาคมที ่ม ีต อ สุข ภาพของบุค คลและสิ่ง แวดลอ ม ภายในป
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖) จัดทําวิธีการดําเนินการตอผูละเมิดสิทธิประโยชน
ผูใชบริการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๗) มีหลักเกณฑ ขั้นตอนการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
จากผูประกอบกิจการโทรคมนาคมในการรองขอจากหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๘) มีกลไกสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาคเอกชน
และภาครัฐที่มีวัตถุประสงคเพื่อผูใชบริการใหมีลักษณะเปนขายงานคุมครองผูใชบริการอยางเปนระบบ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๔ การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
๓.๔.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
๓.๔.๑.๑ แนวทาง
๑) สนับสนุน ใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อ สงเสริม สนับสนุ น การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
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อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเทศ โดยใชกลไกกองทุน พัฒนากิ จการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน
สาธารณะ และมาตรการจูงใจอื่น ๆ ทั้งในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน
๒) สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม รวมทั้ ง การพั ฒ นาและใชเ ทคโนโลยี โ ทรคมนาคมที่ พั ฒ นาขึ้ น เองภายในประเทศ
โดยใชกลไกการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
๓) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมให
หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ทํ า หน า ที่ เ ป น หน ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานอุ ป กรณ
โทรคมนาคมภายในประเทศ
๔) สง เสริม ใหภ าคอุต สาหกรรมสารสนเทศและ
โทรคมนาคมมีส วนร วมในการเสนอแนะ และการจัดทํามาตรฐานและลั กษณะพึงประสงคทางเทคนิ ค
ของอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องที่จะนําเขา/ผลิตภายในประเทศ เพื่อ ใชใ นการ
ใหบริการโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง และใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
๓.๔.๑.๒ เปาหมาย
๑) มีมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคของ
อุปกรณโทรคมนาคมที่นําเขา/ผลิตภายในประเทศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๒) มี ห ลั ก เกณฑ ก ารบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นากิ จ การ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) มี ต น แบบอุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม
ที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ ที่สามารถใชไดในเชิงพาณิชย ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐
๔) ประสานงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อสงเสริมใหมีหนวยตรวจสอบที่มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับตามความตกลงการยอมรับหนวยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน ในหลัก Reciprocal Basis ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๕) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แกไขและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และการวิจัยและพัฒนา
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เทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมทั้งสรางแรงจูงใจของผูประกอบการในการลงทุนในอุตสาหกรรมและการวิจัย
และพัฒนา ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๔.๒ การพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม
๓.๔.๒.๑ แนวทาง
๑) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร
โทรคมนาคมโดยใชกลไกกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ เพื่อสนับสนุน
การศึกษาดานโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
และการพัฒนาของเทคโนโลยี
๒) สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาบุคลากรโทรคมนาคมกับองคกรทางวิชาการดานโทรคมนาคมระหวางประเทศ
๓.๔.๒.๒ เปาหมาย
๑) มีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) มีขอตกลงความรวมมือทางวิช าการกับองคกรทาง
วิชาการด านโทรคมนาคมระหว างประเทศ และองค กรทางวิ ชาการด านโทรคมนาคมของประเทศอื่ น
ที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๕ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคง สาธารณประโยชนอนื่ ๆ
และการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๕.๑ แนวทาง
๓.๕.๑.๑ สงเสริม การใชโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูไดอยางทัดเทียมกันและตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหโรงเรียน
สถาบัน การศึกษาใชสื่อการเรียนรูผานโทรคมนาคมและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ และพัฒ นา
ใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑.๒ สงเสริมการใชโทรคมนาคมเพื่อกิจการทางดานศาสนา
วัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหมีการเผยแพรศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีผานระบบโทรคมนาคม
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๓.๕.๑.๓ สงเสริมการใชโทรคมนาคมเพื่อการบริการ และการให
ความรูทางดานรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน โดยสงเสริมใหมีการพัฒนา
องคความรูดานสุขอนามัยแกประชาชน ทั้งในเมืองและภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการแพทยในสถานพยาบาลที่อยูในภูมิภาค ผานระบบโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส
๓.๕.๑.๔ สงเสริมการใชระบบโทรคมนาคม เพื่อการติดตอสื่อสาร
ของประชาชนในพื้นที่หางไกล
๓.๕.๑.๕ สงเสริมการใชโทรคมนาคมเพื่อการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินโดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนยประสานเหตุฉุกเฉินแหงชาติ
และประสานความรวมมือและพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานวิทยุคมนาคมทุกขายสื่อสาร
๓.๕.๑.๖ สงเสริม ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมของประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการจัดชองทางสําหรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม รวมทั้งเผยแพรความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน
๓.๕.๒ เปาหมาย
๓.๕.๒.๑ มีการจัดระบบการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๕.๒.๒ มีโครงสรางอัตราคาบริการในราคาถูกและเปน ธรรม
สําหรับการใหบริการกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะตาง ๆ เชน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคง
และสาธารณประโยชนอื่น ๆ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๕.๒.๓ มีระบบสื่อสารทางเลือก เชน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เฉพาะกิจ วิทยุสมัครเลน และวิทยุภาคประชาชน เปนตน เพื่อเปนชองทางการสื่อสารสําหรับประชาชน
ในพื้นที่หางไกล การบริการสังคม และการบริการสาธารณประโยชนอื่น ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๕.๒.๔ มีช อ งทางให ประชาชน ชุม ชน และผูมี ส วนไดเ สี ย
เสนอความคิดเห็น และมีสวนรวมในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื่อสาธารณประโยชนตาง ๆ
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๖ การสงเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ
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๓.๖.๑ แนวทาง
สนับสนุนการใชโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งในดานการศึกษา การขนสง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันประเทศ การกุศลสาธารณประโยชน การพัฒนาสังคมและชุมชน
(เชน กิจการวิทยุสมัครเลน กิจการวิทยุภาคประชาชน เปนตน) โดยพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดตั้ง
โครงขายเฉพาะกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงขายสาธารณะไมสามารถตอบสนองความตองการได
การใชเทคโนโลยีทางดานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
๓.๖.๒ เปาหมาย
๓.๖.๒.๑ จัดลําดับความสําคัญของภารกิจภาครัฐ ที่อนุญาตให
จัดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๖.๒.๒ จัด ลํ าดั บ ความสํา คั ญของประเภทธุร กิ จ ที่อ นุ ญาตให
จัดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๖.๒.๓ จัดลําดับความสําคัญของประเภทบริการสาธารณประโยชน
ที่อนุญาตใหจัดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๖.๒.๔ กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขการอนุญาตใหจัดตั้ง
โครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๖.๒.๕ ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลน ใหมีความเขม แข็ง สามารถบริหารจัดการและกํากับดูแลตนเองได
อยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๗ การเตรียมพรอมดานโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
๓.๗.๑ แนวทาง
๓.๗.๑.๑ สงเสริ มและสนั บสนุนใหผู ประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทําการสํารองระบบโทรคมนาคมเพื่อเตรียมพรอมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ ทั้งใน
ระบบโทรคมนาคมทางสาย และระบบดาวเทียม โดยจัดเตรียมความจุที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใชงานในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ
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๓.๗.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบโทรคมนาคมฉุกเฉิน
โดยใชระบบวิทยุ Trunked Radio วิทยุสมัครเลน และวิทยุภาคประชาชน เพื่อรองรับการใชงานในพื้นที่
ที่เกิดอุบัติภัยในขั้นตน
๓.๗.๑.๓ สงเสริมและพัฒ นาขีดความสามารถของระบบสํารอง
โทรคมนาคมฉุกเฉิน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินแบบประจําที่ และแบบ
เคลื่อนที่ใหครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๗.๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบแจงเตือนภัยพิบัติ เพื่อปองกัน
และบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งในสวนของภาครัฐ และการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
๓.๗.๒ เปาหมาย
๓.๗.๒.๑ จัดทําแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินการของ
รัฐบาล เพื่อปองกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๗.๒.๒ สนับสนุน การจัดตั้งเครือขายสื่อสารระดับชาติสําหรับ
ใชงานในยามปกติ และยามฉุกเฉิน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๗.๒.๓ สรางเครือขายภาคประชาชนและอาสาสมัครในการเฝา
ระวังสาธารณภัย การแจงเตือ นภัย และการเขาชวยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัย เชน การจัด ตั้ง
“ศูนยฉุกเฉินสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน” ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๗.๒.๔ สงเสริมใหมีการสํารองระบบโทรคมนาคมและขึ้นทะเบียน
ตํา แหน งที่ ตั้ งของระบบโทรคมนาคมสํ ารอง โดยระบุผู มี อํา นาจสั่ง การ และหมายเลขโทรศั พ ท
ติดตอที่ชัดเจน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๗.๒.๕ จั ด ทํ า แผนระยะสั้ น และแผนระยะยาว เพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถของระบบสํารองโทรคมนาคม และการบริหารจัดการระบบโทรคมนาคมในภาวะการเกิด
ภัยพิบัติ ทั้ง ในสวนของระบบโทรคมนาคมหลัก ระบบวิทยุ Trunked Radio วิทยุส มัครเลน
และวิทยุภาคประชาชน ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
๔.๑ ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ประกอบดวย บุคคลที่มี
ความรูและประสบการณทําหนาที่ตรวจสอบ และติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานตามแผนแมบท
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กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ โดยอาศัยเครือขายและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ตอคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๔.๒ ใหคณะกรรมการติดตามประเมินผล สรางตัวชี้วัดเชิงลึกเพื่อเปนเครื่องมือ
สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย และกรอบเวลาที่กําหนด
๔.๓ ใหสํา นักงานคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแห งชาติ จั ดทํา ระบบ
ฐานขอมูลโทรคมนาคม รวมทั้งสรางเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสะดวกตอ
การรวบรวม บริการขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลดานโทรคมนาคม
๔.๔ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จะทบทวนแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคม ภายหลั งจากป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนํ าผลการติด ตามประเมิน ผล และแนวทางที่
คณะกรรมการประเมินผลเสนอแนะ มาใชประกอบในการดําเนินการตอไป
ขอ ๕ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติอาจประกาศปรับปรุงแนวทางและ
เปาหมายการดําเนินการภายใตแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ไดในกรณีที่
แนวโนมการพัฒนาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

