(ร่าง) กรอบนโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 ได้ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์ของรัฐบาลและ กสทช . ให้
ชัดเจนขึน้ โดย กําหนดให้การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ กสทช . ต้องสอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา (มาตรา 74) และในการจัดทําแผนบริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัวถึ
่ ง
และบริการเพื่อสังคม กสทช . ต้องหารือกับหน่ วยงานของรัฐอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และแผนดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา (มาตรา 50)
เพือ่ ให้การดําเนินการของรัฐบาลตามบทบาททีก่ าํ หนดโดยกฎหมาย และการดําเนินนโยบายใน
ด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยในสภาพแวดล้อมปจั จุบนั และอนาคตเป็นไปอย่างมีทศิ ทางทีเ่ หมาะสม
และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
ตลอดจนสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของไทยให้กา้ วหน้าต่อไปอย่างยังยื
่ น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใน
ฐานะหน่วยงานฝา่ ยบริหารทีด่ แู ลนโยบายด้านการสือ่ สารของประเทศ จําเป็นต้องมีการจัดทํากรอบ
นโยบายโทรคมนาคมแห่งชาติขน้ึ
เป้ าหมาย
1. ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จากการลดต้นทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสําหรับ
ธุรกิจต่างๆ โดยอัตราค่าบริการโทรศัพท์พน้ื ฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง
ของประเทศไทยอยูใ่ นระดับตํ่าอย่างน้อยเป็นอันดับทีส่ องในภูมภิ าคอาเซียน ในปี 2557
2. มีผใู้ ช้ (subscriber) บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ทัง้ ระบบมีสายและไร้สายรวมกัน เพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอย่างน้อย ร้อยละ 35 ของประชากร ในปี 2557 และร้อยละ 70 ของ
ประชากร ในปี 2564 และประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการ สือ่ สารทีส่ าํ คัญ รวมทัง้ บริการ
โทรศัพท์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกัน
3. มีกลไกในการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทีม่ ปี ระสิทธิผล ทัง้ ในด้านการเปิดเผยข้อมูล การกํากับดูแล
คุณภาพและอัตราค่าบริการ
4. โครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคมมีความมันคงปลอดภั
่
ย จากภัยคุกคาม และสามารถรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้
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ยุทธศาสตร์
1. เปิดเสรีบริการโทรคมนาคม และขจัดอุปสรรคในการเข้าสูต่ ลาด โดยยกเลิกกฎระเบียบที่
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริม ให้เกิดการเชือ่ มต่อโครงข่าย
(interconnection) ทีโ่ ปร่งใส สมเหตุสมผล ทันเวลา และมีอตั ราค่าเชือ่ มต่อทีส่ ะท้อนต้นทุน
และเร่งรัดการดําเนินการเพือ่ รักษาสิทธิของผูใ้ ช้บริการในการคงเลขหมายเมือ่ เปลีย่ นผูใ้ ห้บริการ
(number portability) ตลอดจน เปิดเสรีบริการสือ่ สารผ่านดาวเทียมทัง้ ในส่วนของภาคอวกาศ
และภาคพืน้ ดิน
2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์ เพือ่ สร้างการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการทีม่ ี
โครงข่ายเป็ นของตนเอง (facilities-based competition) โดยไม่จาํ กัดเทคโนโลยีทใ่ี ช้ เช่น
โครงข่ายเคเบิล บรอดแบนด์ไร้สาย โครงข่ายใยแก้วนําแสง หรือโครงข่ายดาวเทียม ทัง้ นี้ เพือ่
ส่งเสริมการแข่งขันข้ามแพลตฟอร์ม (inter-platform หรือ intermodal competition)
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เรือ่ งสิทธิแห่งทาง (rights of way) ให้อาํ นวยความสะดวกในการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานมากขึน้ เช่น ยกเลิกข้อกําหนดทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการเดินสายหรือ
ติดตัง้ อุปกรณ์บนเสาหรือท่อของหน่วยงานรัฐหรือผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภค ต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีห่ น่ วยงานรัฐหรือผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคนัน้ กําหนด โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่ กสทช. กําหนดแทน
4. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการบริการโครงข่ายใยแก้วนําแสง (dark fiber) ทีไ่ ปถึงทุกหัวถนน
ในเขตเมือง (FTTC) โดยผูป้ ระกอบการโครงข่าย (network company) น้อยราย ซึง่ ให้บริการ
แก่ผปู้ ระกอบการโทรคมนาคมและผูป้ ระกอบการโทรทัศน์อย่างเปิดกว้างและไม่เลือกปฏิบตั ิ เพือ่
ลดการลงทุนซํา้ ซ้อน และกําหนดให้การใช้โครงข่ายร่วมกันเป็นเงือ่ นไขการให้ใบอนุญาต 3G
หรือ LTE หรือใบอนุ ญาต NGN อื่นๆ ในอนาคต
5. กระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์ในการใช้บริการบรอดแบนด์ โดยส่งเสริม
การลงทุนและการใช้บริการ
ทางไกลผ่านโครงข่ายต่างๆ เช่น การ พบปะทางไกล (telepresence) การศึกษา (e-education)
และการรักษาพยาบาล (e-health)
ตลอดจนบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government)
ต่างๆ เช่น การรายงานสภาพจราจร การชําระค่าปรับแก่ตาํ รวจ การจดทะเบียนยานพาหนะ
และการใช้แผนทีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ เป็ นต้น
6. ให้การอุดหนุ นบริการอย่างทัวถึ
่ งเฉพาะในส่วนของ “ช่องว่างของการเข้าถึงทีแ่ ท้จริง ” ซึง่ ได้แก่
พืน้ ทีต่ น้ ทุนการให้บริการสูง กลุม่ ประชากรผูม้ รี ายได้ต่าํ หรือด้อยโอกาส และ องค์กรทีท่ าํ งาน
บริการสังคมเท่านัน้
โดยกําหนดบริการเป้าหมายอย่างเป็นกลางทางเทคโนโลยี (technology
neutral) และคัดเลือกผูใ้ ห้บริการด้วยวิธกี ารประมูล เพื่อให้ใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้อยทีส่ ุด
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7. จัดให้มกี ลไกในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ รวมถึงการกํากับดูแลอัตราค่าบริการ ในกรณี ที่
ผูป้ ระกอบการมีอาํ นาจเหนือตลาด การเปิดเผยคุณภาพของบริการ และการแจ้งให้ผใู้ ช้บริการ
ทราบเงือ่ นไขบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะบริการโรมมิง่
8. จัดให้ มบี ริการโทรศัพท์ฉุกเฉินเลขหมายเดียว ซึง่ ไม่เสียค่าใช้จา่ ย สามารถระบุตาํ แหน่งของผู้
แจ้งได้ และสามารถวินิจฉัยเหตุฉุกเฉินและส่งต่อไปยังหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อ
งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ความช่ว ยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
9. ให้ แรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการในการยกระดับความมันคงของโครงข่
่
าย โดยกําหนดให้ หน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดจ้างหรือเช่า บริการสือ่ สารทีส่ าํ คัญ เฉพาะจากผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือยอมรับการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ และมาตรการขัน้ ตํ่า
ของ กสทช . และตัง้ คณะทํางาน ระดับสูง ขึน้ เพือ่ จัดทําแผน แม่บทความมันคงของโครงข่
่
าย ใน
กรณีวกิ ฤติ เช่น เกิดจารกรรมข้อมูล หรือโจมตีโครงสร้างพืน้ ฐานทางสารสนเทศทีส่ าํ คัญยิง่
(critical information infrastructure) และมีผลต่อความมันคงของชาติ
่
10. วางระบบในการแจ้งเหตุฉุกเฉินในสภาวะวิกฤติ เช่น กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
และมีความเป็ นเอกภาพ ผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียงใน
รูปแบบต่างๆ
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