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รายงานการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค                                   

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                                                                         

และนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ 

เร่ือง “แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชน 

ในการเปล่ียนผ่านการรับชมทีวีดิจติอล” 

วนัพฤหสับดีท่ี ๑๑ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. 

ณ โรงแรมเซ็นจร่ีู พาร์ค กรุงเทพฯ 

จดัโดย สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ แลกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

กล่าวต้อนรับ โดย นายฐากร ตนัฑสิทธ์ิ : เลขาธิการ กสทช.  

 เรียนท่าน กสทช.สภิุญญา กลางณรงค์  กสทช.ธวชัชยั จิตรภาษ์นนัท์  ผู้ประกอบการช่องรายการ  ผู้แทน

จากบริษัทไปรษณีย์ไทย  ผู้ให้บริการโครงขา่ยดิจิตอลทีวี  ผู้ เข้าร่วมโครงการให้บริการกลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวี

ภาคพืน้ดินกวา่ ๕๐ บริษัทในท่ีนี ้และผู้ เข้าร่วมทกุท่าน    

โครงการเปล่ียนผา่นระบบทีวีจากระบบแอนะลอ็กสูร่ะบบดิจิตอล ซึ่งได้เร่ิมแจกคปูองไปเม่ือวนัท่ี ๑๐ 

ตลุาคม ๒๕๕๗  โดยคปูองสามารถนําไปใช้ได้ใน ๒ เง่ือนไข คือแลกสว่นลดทีวีดิจิตอล หรือแลกสว่นลดกลอ่ง set-

top-box (กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวีภาคพืน้ดิน)  ขณะนี ้หวัหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 

ได้เพ่ิมเง่ือนไขท่ี ๓ คือให้ประชาชนสามารถนําไปแลกกลอ่ง HYBRID1  ได้ในขณะนี ้ซึ่งวางจําหน่ายในท้องตลาด

แล้ว เพ่ือแก้ปัญหาการรับชมของพ่ีน้องประชาชนในขณะท่ีโครงขา่ยยงัไปไมถ่ึงในขณะนี ้  

การแจกคปูองตัง้แตว่นัท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ ท่ีผา่นมา มียอดแลกคปูอง (ประชาชนนําคปูองไปใช้แลกซือ้

ทีวี หรือกลอ่งรับสญัญาณ) จํานวน ๕.๔ ล้านใบ จากยอดท่ีแจกไปทัง้สิน้ ๑๓.๕๗ ล้านใบให้กบับ้านท่ีมีเจ้าบ้านอยู่  

ในสว่นของทะเบียนบ้านท่ีมีบ้านหลายหลงั บ้านเช่า หรือบ้านตกสํารวจ เช่น บ้านพกัข้าราชการ บ้านพกัอทุยาน 

บ้านพกัทหาร ท่ีมีทะเบียนบ้านเดียว แตมี่บ้านและคนอาศยัอยู่เยอะ ก็อยู่ในกลุม่ท่ีจะต้องแจกเพ่ิมเติม โดยจะทํา

เร่ืองถึงหวัหน้า คสช. ตอ่ไป จํานวนประมาณ ๗ ล้านกวา่ๆ   รวมทัง้สิน้แล้วประมาณ ๒๒ ล้านครัวเรือน ทัง้ท่ีแจก

ไปแล้ว และยงัไมไ่ด้แจก ในกระบวนการท่ีแจกไปแล้ว มีปัญหา-อปุสรรคเกิดขึน้แน่นอน  

                                                             
1 หมายถงึ กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวี ที่รับสญัญาณได้ทัง้ระบบภาคพืน้ดิน และระบบดาวเทียม –  ผู้ เรียบเรียง 
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ในสว่นของการให้บริการโครงขา่ย ท่าน กสทช. ทกุท่าน พยายามเร่งติดตามอยู ่พบวา่ ททบ.๕  ThaiPBS  

และ อสมท. ดําเนินการไปได้เร็วกวา่แผนด้วย  มีปัญหาเฉพาะของกรมประชาสมัพนัธ์ ซึ่งยงัไมไ่ด้วางโครงขา่ยเลย 

ยงัติดปัญหาท่ีการจดัซือ้จดัจ้างซึ่งกกํ็าลงัรีบดําเนินการอยู ่

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการช่องรายการทีวีดิจิตอลทัง้ ๒๔ ช่องท่ีเข้าประมลู ก็กําลงัพยายามแก้ไขการ

ดําเนินการอยู ่วา่จะดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์มากท่ีสดุ 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทไปรษณีย์ไทย ท่ีทําหน้าท่ีนําสง่คปูองไปยงัพ่ีน้องประชาชน แตค่ปูองยงัไมถ่ึง

มือพ่ีน้องประชาชน จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร  เราได้รับโจทย์ รับข้อร้องเรียนมาโดยตลอด 

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณ ท่ีมีกระบวนการมารับเงินจากเรา แตก่ระบวนการยงั

ลา่ช้าอยู่ ซึ่งเราก็กําลงัหากระบวนการแก้ไขอยู่  คงต้องเปิดใจคยุกนัวา่ จะทําอย่างไรให้กระบวนการขึน้เงินเร็ว

ย่ิงขึน้ จะใช้กระบวนการ IT เข้ามาช่วยยงัไง ซึ่งวนันี ้ปัญหา-อปุสรรคตา่งๆ ถ้าได้มาแก้ไขให้ครบระบบ ก็คง

สามารถเดินหน้าตอ่ไปได้ 

ในวนันี ้มีทัง้ผู้ประกอบการโครงขา่ย ผู้ประกอบการช่องรายการ ผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณ ผู้

ให้บริการด้านไปรษณีย์ และกรมการปกครองด้วย ท่ีมาร่วมประชมุในวนันี ้ หวงัวา่ ทางสํานกังาน กสทช. จะได้รับ

ข้อเสนอแนะในการเปล่ียนผา่นทีวีดิจิตอลไปด้วยดี  ทางสํานกังานของขอบคณุในไมตรีจิตของทกุท่าน ท่ีให้คํา

เสนอแนะอนัเป็นคณุประโยชน์กบั กสทช. ตอ่ไป 

 

กล่าวเปิดงาน โดย กสทช. สภิุญญา กลางณรงค์ : กสทช. ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

 เรียนท่านผู้ เข้าร่วมประชมุทกุภาคสว่นในวนันี ้ นบัเป็นครัง้แรกท่ีเป็นการประชมุร่วมของแมนํ่า้ ๕ สายท่ี

เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนผา่นไปสูก่ารรับชมทีวีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  สายแรก คือ ภาครัฐ ได้แก่  กสทช. ,

ไปรษณีย์ กรมการปกครอง สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา  สายท่ี ๒ ผู้ประกอบการโครงขา่ย (Network 

Coverage)  สายท่ี ๓ ผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวีภาคพืน้ดิน (Device) รวมถึงอปุกรณ์การรับชม

อ่ืนๆ  สายท่ี ๔ ผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลทีวี (Content Channel) ซึ่งเป็นแก่น หรือหวัใจสําคญัของการ

เปล่ียนแปลงระบบ  และสายท่ี ๕ ผู้บริโภค (หรือฐานคนด ู-TV Viewer) ซึ่งเป็นกลุม่สําคญัท่ีจะช่วยมาสะท้อน

ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  เป็นนิมิตหมายอนัดีท่ีเราได้มาประชมุร่วมกนั และหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ เราคงจะทํางาน

ร่วมกนัแบบนีอ้ย่างตอ่เน่ือง เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกนัตอ่ไป  
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 หวัใจสําคญัของการสนบัสนนุประชาชนในการเปล่ียนผา่นไปสูก่ารชมทีวีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลอยู่ท่ี

โครงขา่ย (Network) กบัอปุกรณ์การรับชม (Device) โครงขา่ยนัน้ สว่นใหญ่คอ่นข้างเป็นไปตามแผน ช้าท่ี

โครงขา่ยของรัฐ คือกรมประชาสมัพนัธ์เท่านัน้  สําหรับปัญหาเก่ียวกบัอปุกรณ์การรับชม กสทช. ทํา MOU กบักรม

อาชีวศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาอาชีวะ หรือในบางพืน้ท่ีอาจมีทหาร เข้าร่วมด้วยช่วยกนัให้บริการติดตัง้ หรือ

คําแนะนําในการติดตัง้กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวีภาคพืน้ดิน  ในวนันี ้เนือ้หาการประชมุจึงเน้นไปท่ี Network 

และ Device ก่อน เพ่ือให้ประชาชนผู้บริโภคได้ประโยชน์มากท่ีสดุ 

 

กล่าวเปิดงาน โดย กสทช. ธวชัชยั จิตรภาษ์นนัท์  

ปัจจยัหลกัของการเปล่ียนผา่นการรับชมทีวีดิจิตอล คือ การวางโครงขา่ย การแจกคปูอง และการ

ประชาสมัพนัธ์  ซึ่งการเปล่ียนผา่นเป็นเร่ืองของกระบวนการประชาธิปไตยท่ีสําคญัเน่ืองจากเป็นช่องทางการสร้าง

ความหลากหลายของข้อมลูขา่วสาร  เป็นเร่ืองความสําคญัระดบัชาติ   ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ ต้องคอ่ยๆ แก้ไขไปทีละ

จดุ  และถ้าทกุฝ่ายร่วมมือกนั ก็จะสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ไปได้ 

 

สาระสําคัญของการประชุม 

ผู้ดําเนินรายการ คณุทวินนัท์ คงคราญ : สถานีโทรทศัน์ ททบ.๕ 

การประชมุในวนันี ้ เป็นการสรุปบทเรียนพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาโครงการเปล่ียนผา่นดิจิตอลทีวี 

ตัง้แต ่การแจก การแลก  การเบิก (ขึน้เงินคา่คปูอง) และการติดตัง้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือแสวงหาข้อมลู ข้อเท็จจริง 

และให้ข้อเสนอแนะตอ่การดําเนินโครงการเปล่ียนผา่นสนบัสนนุประชาชนตอ่การเปล่ียนผา่นการรับชมทีวีดิจิตอล

ในช่วงท่ีผา่นมา และเพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องแลกเปล่ียนข้อมลู และทํางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบตอ่ไป 
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นายฉันทพัทธ์ ขาํโคกกรวด : ผูอํ้านวยการสํานกั สํานกัการพสัดแุละบริหารทรัพย์สิน สํานกังาน กสทช. 

ความคืบหน้าการดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปล่ียนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจติอล  กระบวนการของโครงการประกอบด้วย การพิมพ์ การแจก การแลก และการเบิก  

เป็น ๔ ขัน้ตอนท่ีต้องดําเนินการอย่างระมดัระวงั  การเดินทางของคปูอง จาก กสทช. ไปยงัผู้บริโภค ในขัน้ตอนของ

การพมิพ์และการแจกนัน้ เป็นหน้าท่ีของ กสทช. และบริษัทไปรษณีย์ไทย อยู่ท่ีจํานวน ๑๓,๕๗๑,๒๙๖ ฉบบั/

ครัวเรือน  แจกไปแล้วทัง้หมด ๗ ลอ็ต  สว่น การแลก คือการท่ีผู้ รับคปูองนําคปูองไปแลกซือ้ทีวีดิจิตอล หรือกลอ่ง

รับสญัญาณ โครงการเปิดรับบริษัทผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน ๖๐ ราย  มีเง่ือนไขวา่ ผู้ เข้าร่วมโครงการต้องมีเงินทนุ

ไมต่ํ่ากวา่ ๕ ล้านบาท เพ่ือความน่าเช่ือถือในธรุกิจ ให้เกิดกลไกตลาด ให้มีการแขง่ขนัทางการค้า และประชาชนมี

ทางเลือก และมีจดุบริการประชาชนอย่างน้อย ๔ จดุในจงัหวดัหนึ่งๆ เพ่ือความสะดวกของประชาชนในการแลก

คปูอง และความทัว่ถึงในพืน้ท่ีตา่งๆ  ทัง้นี ้กสทช. จะหกัเงิน “ประกันกล่องอัตรา ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คูปอง” เพ่ือ

นําเงินสว่นนี ้รับประกนักลอ่งให้กบัประชาชน  และหากตรวจสอบพบกลอ่งไมไ่ด้มาตรฐาน กสทช. จะระงบัการ

จ่ายเงินให้กบับริษัทผู้ เข้าร่วมโครงการ โดย ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซือ้ “สติ๊กเกอร์อุปกรณ์มาตรฐาน” จาก 

สํานกังาน กสทช. ติดไว้ท่ีกลอ่งรับสญัญาณ หรือโทรทศัน์ เพ่ือรับประกนัคณุภาพกลอ่งเป็นเวลา ๒ ปี   ข้อมลู ณ 

วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๘ แสดงวา่ มีประชาชนนําคปูองไปแลกซือ้เป็นกลอ่งรับสญัญาณทีวีดิจิตอลภาคพืน้ดิน 

หรือโทรทศัน์ดิจิตอลแล้ว จํานวนกวา่ ๕ ล้าน ใบ   

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้   

- ปัจจบุนั สํานกังานยงัไมไ่ด้รับร้องเรียนเก่ียวกบัผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณและไมมี่เร่ืองร้องเรียน

กรณีปัญหาเร่ืองมาตรฐานแตอ่ย่างใด   

- มีปัญหาร้องเรียนเร่ืองการแจกคปูองของไปรษณีย์ เช่น พนกังานไปรษณีย์นําจ่ายให้ผู้ นําชมุชน  ไปรษณีย์

ทําคปูองหาย  แจกคปูองผิดบ้าน  คปูองค้างท่ีไปรษณีย์จํานวนมาก  คปูองไมถ่ึงมือประชาชน ฯลฯ   

- คปูองลอตแรกไมส่ามารถเช็คข้อมลูในระบบไปรษณีย์ได้  แตปั่จจบุนั ข้อมลูท่ีประชาชนนํามาแลกคปูอง

จะมีการอพัเดทขึน้เวบไซต์ กสทช.ตลอดเวลา  

- กรณีคปูองชํารุด หากอา่นบาร์โค๊ดได้ ยงัสามารถนํามาแลกได้เช่นกนั  

- กรณีท่ีคปูองชํารุด จะไมอ่อกคปูองใหมแ่ทน แตจ่ะออกใบแสดงสิทธ์ิให้แทน  

- การเบิก คือขัน้ตอนท่ีบริษัทซึ่งเข้าร่วมโครงการนําคปูองมาเบิกเงินกบั กสทช. เป็นปัญหามากในขณะนี ้ 

เน่ืองจากกระบวนการเบิกเงินท่ีลา่ช้านัน้  สืบเน่ืองมาจากต้องใช้เอกสารยืนยนัและต้องพิจารณาอย่าง
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รอบคอบ การทํางานของสํานกังาน ปราศจากการแทรกแซงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยินดีท่ีได้มีสว่น

ร่วมในการคืนความสขุให้กบัประชาชน  

 

นายกําพุธ อยู่คง : ผู้จดัการฝ่ายระบบบริการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั 

 ไปรษณีย์ทําหน้าท่ีจดัสง่คปูอง ตามข้อตกลงท่ีทําขึน้ระหวา่ง สํานกังาน กสทช.กบั บ. ไปรษณีย์ไทย จํากดั  

(ปณท.) โดยใช้การสง่แบบ “ลงทะเบียน” เพราะสามารถติดตามเส้นทางของคปูองได้  ในกรณีท่ีไมพ่บผู้ รับ (ไมมี่

ผู้ รับเซ็นรับคปูอง) จะสง่ใบแจ้งความ (ป.๑๒๔) ให้ผู้ รับนํามารับคปูอง ณ ท่ีทําการไปรษณีย์ หาก ๑๕ วนัไมม่ารับ

คปูอง ก็จะเก็บรักษาคปูองไว้อีก ๗ เดือน  

กระบวนการรับฝาก ส่งต่อ และจาํหน่ายคูปองดิจติอลทีว ี  

ทางสํานกังานฯ กสทช. ประสานโรงงานเพ่ือจดัพิมพ์คปูอง และแจ้งกําหนดการฝากสง่ให้ ปณท. โดยจะ

กําหนดจํานวนคปูองและรอบเวลาการจดัสง่อย่างชดัเจน  เม่ือโรงพิมพ์แจ้งการฝากสง่ ปณท. จะจดัรถไปรับคปูอง

ท่ีโรงพิมพ์ มาจดัสง่ท่ีศนูย์ไปรษณีย์แจ้งวฒันะ เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัศนูย์ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ภมิูภาค  สําหรับใน 

กทม.จะสง่ไปท่ีทําการไปรษณีย์โดยตรง ใช้เวลา ๑-๓ วนั โดยจะแนบบญัชีแจ้งยอดคปูองท่ีสง่ไป และพืน้ท่ีนบัยอด

รับจริง ให้ตรงกนั  จึงนําข้อมลูเข้าระบบอินเตอร์เน็ต และรายงานในเวบไซตอี์กครัง้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบร่วม  

การนําจ่ายยงัผู้ รับ ปณท. ใช้เวลา ๗ วนัในลอตแรก โดยใช้วิธีการนําจ่ายตามเส้นทางปกติ คือออกใบนํา

จ่ายด้วยจดหมายลงทะเบียน และพนกังานต้องบนัทึกสถานะการนําจ่ายด้วย วา่จ่ายแล้ว สง่ใบแจ้งความ (ป.

๑๒๔) หรือ ไมจ่่าย ทัง้นี ้ผู้ รับจะเป็นผู้ รับตามจา่หน้า หรือคนในบ้านรับแทนได้  สว่นกรณีนําใบแจ้งความ (ป.

๑๒๔) ไปรับท่ี ปณ. นัน้ จะมีการตรวจความถกูต้องของช่ือ-ท่ีอยู่-ทะเบียนบ้านให้ตรงกนัก่อน  

แผนการจดัสง่ท่ีผา่นมา  ดําเนินการจดัสง่เป็นงวดๆ จํานวน ๗ งวด จากจํานวนทัง้สิน้ ๑๓.๕๗ ล้านชิน้ 

โดย ๖ งวดแรกดําเนินการเรียบร้อยแล้ว สว่นงวด ๗ อยู่ระหวา่งดําเนินการจะสิน้สดุในเดือนกรกฎาคม ๕๘   

สรุปผลการดําเนินการจัดส่งเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๕๘   

-  การดําเนินการจดัสง่งวดท่ี ๑-๖ นําจ่ายไปแล้ว๗.๕๕ ล้านชิน้ จากทัง้สิน้ ๘.๓๒ ล้านชิน้ คิดเป็นร้อยละ 

๙๐.๗๔  มียอดคงเหลือรอผู้ รับติดตอ่รับจํานวน ๗ แสนเศษ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖  ด้วยเหตผุลวา่ ๑. นํา

จ่ายแล้วบ้านปิดไมมี่คนอยู่  ๒. เจ้าบ้านไมอ่ยู่ นานๆ มาบ้านครัง้  ๓.เจ้าบ้านตายยงัไมไ่ด้แจ้ง  ๔.บ้านเช่า

ท่ีผู้ เช่าไมไ่ด้ดําเนินการรับ/แลกคปูอง  
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-  สว่นการจดัสง่ในงวดท่ี ๗ นัน้ มียอดตามท่ี กสทช. แจ้งจํานวน ๕.๒๕ ล้านชิน้ นําจ่ายไปแล้ว ๑.๙๑ ล้าน

ชิน้ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕ (เพราะเพ่ิงเร่ิมจดัสง่งวดท่ี ๗ เม่ือ ๑๘ พฤษภาคม ๕๘) มียอดคงเหลือจํานวน 

๓.๓๔ ล้านชิน้ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕ 

การปรับระบบการดําเนินงาน   

๑. การดําเนินงานในงวดแรกทําให้ทราบวา่ระยะเวลา ๗ วนั ไมเ่พียงพอ เพราะต้องเดินจ่ายไปทกุบ้าน ซึ่งใช้

เวลามาก และประชาชนได้รับข้อมลูไมช่ดัเจนทําให้ต้องใช้เวลาอธิบาย ตอ่มาจึงมีการผอ่นปรนแผนการ

นําจ่ายเป็น ๔ สปัดาห์ 

๒.  สําหรับพืน้ท่ีพิเศษ ในทางปฏิบตัิพบวา่ ถ้าเป็นพืน้ท่ีพิเศษ  เช่น พืน้ท่ีทหาร หรือพืน้ท่ีนิติบคุคล จะเป็นการ

จ่ายกบัตวัแทน และให้นิติบคุคลนําจ่ายให้  

๓. สําหรับพืน้ท่ีสามจงัหวดั ขอตัง้จดุนําจ่ายท่ีเป็นจดุรวม เช่นท่ี ปณ. เอง หรือบางพืน้ท่ีใช้หน่วยงานราชการ   

๔. สําหรับพืน้ท่ีไมส่ะดวกในการรับในเวลาปกติ เช่นชาวบ้านชนบทท่ีไมอ่ยู่บ้านในเวลาท่ีพนกังาน ปณ.ไปนํา

จ่าย ซึ่งโดนร้องเรียนวา่เหตใุดจึงไมไ่ปจ่ายตามบ้าน กรณีนี ้ ได้ขอเป็นจดุรวมในการนําจ่ายในวนัหยดุ ซึ่ง

เราต้องแจ้งจดุรวม และระบเุวลาในการจ่ายมายงัสํานกังาน กสทช. ก่อน  

๕. กรณีบ้านเลขท่ีซํา้ สามารถแก้ปัญหาด้วยการดรูหสับ้าน ตอ่มาได้พิมพ์รหสับ้านไว้ด้านหน้าซองเพ่ือให้มี

ความชดัเจน  

เร่ืองร้องเรียน  มีเร่ืองร้องเรียนทัง้หมด ๑๒๓ เร่ือง แก้ไขแล้ว ๑๐๗ เร่ือง รอตรวจสอบอีก ๑๖ เร่ือง 

 

นายสมชาย เปร่ืองวริิยะ : ประธานชมรมผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณดิจิตอลทีวีภาคพืน้ดิน ๒๕๕๘   

(Thailand Terrestrial Box Club) 

โครงการสนบัสนนุประชาชนในการเปล่ียนผา่นไปสูก่ารรับชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลนี ้

เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖  โดยคณะอนกุรรมการระบบดิจิตอล มีมตเิสนอตอ่คณะกรรมการ กสท. ให้

แจกคปูองแก่ประชาชนจํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือน วนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ท่ีประชมุคณะกรรมการ กสท. มีมติ

ให้แจกคปูองแก่ประชาชนจํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือน  และเพราะเช่ือวา่ จะมีผู้ เปล่ียนผา่นเข้าสูด่ิจิตอลทีวีภาคพืน้

เดินจํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือนดงักลา่ว จึงเป็นเหตผุลให้ผู้ประกอบการช่องรายการเข้าร่วมประมลู และ

ผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณเข้าร่วมโครงการกบั กสทช.  
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ปัญหาของขัน้ตอนการตรวจเอกสารจนทําให้การเบิกเงินคา่คปูองลา่ช้านัน้ ควรมีวิธีการอ่ืนๆ มาแก้ไข

ปัญหา  นอกจากนี ้เม่ือไมส่ามารถดําเนินการไปให้ถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีปัญหา-อปุสรรคตา่งๆ มากมาย จึง

เสนอให้ตัง้คณะทํางานร่วมกนั  ประกอบด้วย กสทช.  โครงขา่ย  ช่องรายการ  ผู้ประกอบการกลอ่ง และฐานคนด ู  

ประธานชมรมผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณฯ เห็นวา่ ปัจจบุนัทกุฝ่ายมีปัญหาคนละด้าน ควรจะต้อง

คณะทํางานร่วมทัง้ภาคสง่ ภาครับ ช่องรายการ  ภายหลงัจากท่ีชมรมผู้ประกอบการกลอ่งฯ ได้สง่หนงัสือไปยงั

เลขาธิการ กสทช. และได้สอบถามถึงระยะเวลาการสิน้สดุ must carry แตสิ่น้ท่ีได้รับคําตอบคือ ตามประกาศ 

กสทช. ไมไ่ด้มีการกําหนดระยะสิน้สดุการปฏิบตัิ จึงประสงค์วา่ ให้ สํานกังาน กสทช.ตัง้คณะทํางานโดยเร่งดว่น  

 

นางสาวบุญยืน ศิริธิรรม : ประธานสหพนัธ์องค์กรผู้บริโภค  

ปัญหาการแจกคปูองตัง้แตง่วดแรก ท่ีพบวา่ มีการนําสง่คปูองให้กบัผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นําชมุชน ยงัคง

เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในงวดการนําสง่ครัง้ตอ่ๆ มาอีก   

การตีความนิยามของคําวา่ “บ้าน”  ท่ีจะได้รับสิทธินัน้ เป็นปัญหาหรือไม ่การเบิกจ่ายคปูองเป็นไปด้วย

ความลา่ช้าซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการ และ หวัใจสําคญั คือ เร่ืองประชาสมัพนัธ์ ซึ่งเสนอมา ๖ เดือนแล้ว 

แจกคปูองไปทัว่ประเทศแล้วยงัไมมี่การประชาสมัพนัธ์  สหพนัธ์ฯ มีข้อเสนอให้สง่ข้อมลูไปยงัผู้ นําชมุชนอา่นผา่น

หอกระจายขา่ว  และเสนอให้มีการทํางานแบบบรูณการ ท่ีต้องคํานึงถึงปัญหาเร่ืองการแจกจ่ายคปูอง การ

ประชาสมัพนัธ์ การขยายสญัญาณโครงขา่ย การเบิกจ่ายเงินให้กบัผู้ประกอบการกลอ่ง รวมถึงแก้ปัญหาในเร่ือง

ระเบียบปฏิบตัิของสํานกังานให้ทนัตอ่สถานการณ์ รอบคอบและโปร่งใส เช่น โครงการประชาสมัพนัธ์  การ

เบิกจ่ายคปูอง 

นอกจากนี ้ทางผู้บริโภคยงัสนบัสนนุการสร้างความชดัเจนในเร่ืองการยตุิแอนะลอ็ก แตค่วรจะให้

ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูวา่ มีความจําเป็นในการแลกคปูองเพ่ือใช้กลอ่งรับสญัญาณภายหลงัการยตุิแอนะลอ็ก

อย่างไร อีกทัง้ควรจดัการปัญหาในกลุม่ท่ีควรจะต้องได้รับคปูองแตย่งัไมไ่ด้รับคปูองอย่างไร  

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  ชีแ้จง 

 ประเดน็ปัญหาการเบิกเงินคา่คปูองของผู้ประกอบการกลอ่งรับสญัญาณนัน้ มีระเบียบราชการเข้ามา

เก่ียวข้อง ซึ่งก่อนจะจ่ายเงินให้ทางสํานกังานต้องตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ หากจะแก้ปัญหา จําเป็นต้องให้
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คณะกรรมการ กสทช. เปล่ียนหลกัเกณฑ์ขัน้ตอนการแลกคปูอง ท่ีเคยใช้เอกสารคปูอง +สําเนาบตัรประชาชน+

สําเนาทะเบียนบ้าน  ไปเป็น E-Coupon ซึ่งเม่ือประชาชนไปแลกคปูอง ก็เพียงถ่ายรูปการรับกลอ่งไว้เป็นหลกัฐาน

เท่านัน้ 

 ขอแจ้งวา่ การร่วมมือกนัระหวา่งผู้ประกอบการ กบัผู้ นําชมุชน รับคปูองของประชาชนแลกกบักลอ่งรับ

สญัญาณของบริษัทตนเองนัน้ อาจทําให้คปูองไมเ่ข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบ ซึ่งสง่ผลให้ไมส่ามารถเบิกเงินกบั 

กสทช. ได้ 

 

นางสาวชลลดา บุญเกษม : คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน  

สาเหตกุารแลกคปูองท่ียงัไมมี่การนําไปแลกอีกราว ๘ ล้านใบนัน้ มาจากหลายปัจจยั ได้แก่  

- ประชาชนยงัขาดแรงจงูใจในการรับคปูองเพ่ือไปแลกกลอ่งรับสญัญาณภาคพืน้ดิน เน่ืองจากสว่นใหญ่ยงั

สามารถรับชมผา่นทีวีดาวเทียมและเคเบิล   

- ปัญหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเสาอากาศให้สอดคล้องกบักลอ่งรับสญัญาณ จึงต้องประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนรับทราบวา่ จะเลือกใช้เสาอากาศแบบใด  

- แนวทางการสนบัสนนุประชาชนท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึงและประสงค์จะได้รับสิทธ์ิ จะมีการดําเนินการ

อย่างไร  

-  ระยะเวลาท่ีการขยายโครงขา่ยจะสมบรูณ์   

- แผนการรองรับในเร่ืองคปูองท่ีกําลงัจะหมดอาย ุ 

- การใช้งบประชาสมัพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
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นายฐากร ตันฑสิทธิ์  ชีแ้จง 

ในกรณีกลุม่ท่ีไมไ่ปแลกคปูอง เงินจะกลบัเข้ารัฐ ก็สามารถนําแจกตอ่ได้  โดยคาดวา่จะนําไปแจกกบักลุม่

บ้านท่ีไมมี่เจ้าบ้าน แตมี่คนอยู่อาศยั หรือบ้านพกัข้าราชการ ได้ทําหนงัสือไปยงั คสช. วา่ ให้กรมการปกครอง

ดําเนินการไปยงัยงัประชาชนกลุม่บ้านเช่า เพ่ือเปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนกบักรมการปกครอง ซึ่ง คตร. รอดวูา่ 

ยอดการแลกคปูองก่อนวา่เกินร้อยละ ๗๐ หรือไมอ่ย่างไร จากนัน้จะพิจารณานําสว่นท่ีเหลือไปดําเนินการตอ่ไป 

แตท่ัง้ คตร.และสตง. กงัวลเร่ืองการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ จึงต้องมีกระบวนการให้มีการไปยืนยนัการลงทะเบียนสิทธ์ิ

ของประชาชนกลุม่บ้านเช่า  

 

นางมณี จริโชติมงคลกุล : เครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ  

แสดงข้อกงัวลในเร่ือง การสนบัสนนุทางเลือกให้กบัผู้บริโภค โดยเฉพาะท่ีผู้ นําชมุชนรับแลกกลอ่งฯ 

สามารถเลือกกลอ่งได้หลากหลายย่ีห้อมากกวา่ท่ีจะเสนอแกมบงัคบัเลือกให้กบัประชาชนย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่งเท่านัน้  

ปัญหาในกรุงเทพฯ คือ บ้านชัว่คราว และ บ้านในกรมทหาร แรงงานพลดัถ่ิน ยงัไมไ่ด้รับคปูอง ซึ่งเป็นกลุม่

คนท่ีควรมีสิทธิได้รับคปูอง ยงัไมไ่ด้รับคปูอง   

ควรลดขัน้ตอนเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีให้ประชาชนเข้าถึงง่าย แทนท่ีจะต้องเดินทางมายงัสํานกังาน 

กสทช.  

การประชาสมัพนัธ์ ประเดน็เชิงเทคนิค เร่ืองกลอ่งทําอะไร? ได้บ้าง ใช้อย่างไร ติดอย่างไร และควรใช้

หลายช่องทาง ไมใ่ช่ใช้ช่องทางเวบไซตเ์ท่านัน้ เพราะกลุม่คนชายขอบ เช่น ผู้สงูอาย ุประชาชนในชนบท เป็นต้น 

ไมส่ามารถเข้าถึงการประชาสมัพนัธ์ และข้อมลูทางเวบไซตไ์ด้ 

ข้อกงัวลวา่ หากแก้ปัญหาด้วย E-Coupon จะใช้ง่ายจริงหรือ และแก้ปัญหาตา่งๆ ให้กบัประชาชนจริงหรือ 

 

พันเอกบัณฑติ แสงอ่อน : สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก โครงขา่ย ๒ และ ๕  

ในเดือนมิถนุายนท่ีจะถึงนี ้๓๙ สถานีหลกัจะดําเนินการเสร็จสิน้ และจะมีการติดตัง้สถานีเสริม จนครบ 

๑๓๐ สถานีเสริมในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมิถนุายน ๒๕๕๙ จะครอบคลมุร้อยละ ๙๐ และในปี ๒๕๖๑ จะครอบคลมุร้อยละ 

๙๕ ตามแผนการดําเนินการ  และทางโครงขา่ยมีการตรวจวดัสญัญาณ ซึ่งพบวา่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่
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เน่ืองจากตวัคล่ืนนัน้ขึน้กบัภาครับของประชาชน หมายถึงการดงึสญัญาณมาสําหรับการรับชม ปัจจบุนัการสง่

สญัญาณไมมี่ปัญหาเร่ืองการติดขดัซึ่งดีกวา่ระยะแรก นอกจากนี ้ ททบ.มีแผนจะทํางานในระดบัตําบล โดยไป

แนะนําในการทํางานร่วมกบัองค์การบริหารสว่นตําบล โรงพยาบาล เพ่ือให้ประชาชนรับรู้วา่ สญัญาณไปถึงและ

ควรมีการติดตัง้อย่างไร มีแผนจะทํา walk in เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีระดบัสถานีเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการ

เสริมกบัการประชาสมัพนัธ์ในภาพรวม คาดวา่ในปี ๒๕๕๘ นีจ้ะมีดําเนินการอย่างแน่นอน  

 

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โครงขา่ยไทยพีบีเอส  

การขยายโครงขา่ยสถานีหลกั ๓๙ แห่ง และเป็นผู้ให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้วย สามารถใช้เวลา 

๑๕ เดือนในการขยายโครงขา่ย ปัจจบุนัมี ๓๖ สถานีท่ีดําเนินการแล้ว เป็นไปตามแผนท่ี กสทช.กําหนด ท่ีเหลือคือ 

บึงกาฬ ศรีสะเกษ และอตุรดิตถ์  สําหรับสถานีเสริม ๑๓๒ สถานี โดยได้ดําเนินการไป ๓ สถานีแล้ว หวัหิน ทบั

สะแก ทุ่งสง  สําหรับเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวก ได้ลงพืน้ท่ีกบัทีโอที และ กสท.แล้ว ซึ่งคาดวา่จะเป็นไปตามแผน

ถ้าไมต่ิดอปุสรรคอ่ืน ๆ  สําหรับสถานีเสริม มิถนุายน ๖๐ จะครอบคลมุร้อยละ ๙๕  

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

๑. สถานีเสริมท่ีต้องดําเนินการตอ่จากนี ้จะต้องเก่ียวข้องกบัหน่วยงานอ่ืนๆ อีกหลายหน่อยงาน ขอสํานกังาน 

กสทช. ช่วยประสานงาน เน่ืองจากกบัการใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกในการตัง้สถานีเสริม เพ่ือให้ทนัตอ่

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

๒. การประชาสมัพนัธ์ แบ่งออกเป็นสองสว่น ได้แก่  

๒.๑  การประชาสมัพนัธ์ความคืบหน้าในการขยายโครงขา่ย ในสว่นของผู้ประกอบการโครงขา่ย 

ประชาสมัพนัธ์อยู่แล้ว ตามวิธีการของตวัเอง แตข่อเสนอให้สํานกังาน กสทช.ช่วยดําเนินการด้วยวา่ 

มีพืน้ท่ีใดท่ีดําเนินการแล้วเสร็จมากน้อยเพียงใดในลกัษณะภาพรวมของทกุผู้ประกอบการ 

๒.๒  การประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนทัว่ไป ในประเดน็ท่ีสําคญัตอ่ไปนี ้ 

-  ความรู้ในการใช้กลอ่งรับสญัญาณ และให้เข้าใจในเร่ืองอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น สายอากาศท่ี

จะต้องใช้วา่ควรเป็นแบบใด เป็นต้น 

-  การรับชมผา่นดาวเทียมและเคเบิล มีความแตกตา่งจากการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพืน้ดินอย่างไร 

เช่น คณุภาพของภาพ คณุภาพเสียง หรือผลท่ีจะได้รับตอ่กลุม่ผู้พิการ เป็นต้น  



11 
 

-  ความชดัเจนในแผนการยตุิแอนะลอ็ก เพ่ือให้ประชาชนได้มีความเตรียมพร้อมในการจดัเตรียม

หาอปุกรณ์ ในขณะเดียวกนัก็จะทําให้ผู้ประกอบการช่องแอนะลอ็กเตรียมตวัในระบบ และแจ้งกบั

ผู้บริโภคด้วย  นอกจากนี ้แผนการยตุิแอนะลอ็กยงันําไปสูป่ระเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

ผลกระทบการใช้คล่ืนความถ่ีตามแนวชายแดน  การนําคล่ืนความถ่ีไปใช้กบัทีวีชมุชน  การขยาย

โครงขา่ยดิจิตอลทีวีเพ่ิมเติมผา่นคล่ืนเดิมท่ียกเลิก เป็นต้น 

  

นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ : บริษัท อสมท. จํากดั (มหาชน)  โครงขา่ย อสมท. 

 โครงขา่ย อสมท. กําลงัดําเนินการไปตามแผน และคาดวา่จะแล้วเสร็จตามเวลา  ข้อเสนอตา่งๆ เป็น

เช่นเดียวกบัโครงขา่ย ททบ.  และไทยพีบีเอส 

 คปูองถึงมือประชาชนจํานวน ๙ ล้าน และนําไปแลกเป็นกลอ่ง / ทีวีเพียง ๕ ล้าน ถามวา่เกิดอะไรขึน้??? 

 ต้องประชาสมัพนัธ์ถึงความแตกตา่งระหวา่งดิจิตอลทีวีภาคพืน้ดิน และดิจิตอลทีวีผา่นดาวเทียมและ

เคเบิลให้ประชาชนรับรู้ให้ได้ 

 การยตุิทีวีภาคพืน้ดินระบบแอนะลอ็กจะช่วยหรือไม?่  เพราะในความเป็นจริงแล้ว คนดรูะบบแอนะลอ็ก

อยู่ในขณะนี ้เพียง ๖ ล้านคนเท่านัน้ 

 การยกเลิกกฎ must carry บริการดาวเทียม และเคเบิลอาจจะเป็นทางออกหรือไม?่? 

 

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ : ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  

ถ้าทกุอย่างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในฐานะผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะไมเ่รียกร้องอะไรเลย  เพราะ

ประเมินความเส่ียงเอาไว้ก่อนท่ีจะประมลูแล้ว ระยะยาวเราไปกนัได้แน่  โดยถือตามหลกัการภายใต้กฎหมายทัง้ ๒ 

ฉบบั (หมายถงึ พรบ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ ๒๕๕๓ และ พรบ. ประกอบกิจการฯ ๒๕๕๑) และแผนแมบ่ทท่ี 

กสทช. วางเอาไว้  กสทช. ต้องตัง้หลกัดีๆ วา่ ทีวีภาคพืน้ดินต้องเป็น ๑๐๐ % และดาวเทียมกบัเคเบิลเป็นทางเลือก   

เพ่ือให้ทีวีชมุชนเกิดขึน้ได้ ไมใ่ช่พดูถึง ๕๐/๕๐  ดงันัน้ ด้วยหลกัคิดนี ้โครงการสนบัสนนุการเปล่ียนผา่นระบบทีวี

ดิจิตอล ด้วยการแจก / แลกคปูองนัน้ ต้องเป็นการแลกกลอ่งรับสญัญาณโทรทศัน์ดิจิตอลภาคพืน้ดินเท่านัน้  

คํานวณวา่ แคเ่ราแย่งกลุม่ผู้ชมมาจากทีวีเจ้าเดิมได้แค ่๑๐-๒๐ % เราก็อยู่ได้แล้ว 
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ตวัเลขการรับชมของประชาชนท่ีผู้ประกอบการต้องการคือ การรับชมผา่นภาคกลอ่งรับสญัญาณดิจิตอล

ภาคพืน้ดิน ไมใ่ชผ่า่นกลอ่งดาวเทียมหรือเคเบิล เราไมไ่ด้สนใจวา่ บ. ไปรษณีย์ฯ สง่ไปถึงมือประชาชนเท่าไหร่  แต่

สนใจวา่มีประชาชนไปแลกเป็นกลอ่งรับสญัญาณ / ทีวีดิจิตอลเท่าไหร่?  และเห็นวา่ ตวัชีว้ดัผลสําเร็จในการแลก

คปูองต้องสงูกวา่นี ้ไมใ่ช่แคร้่อยละ ๓๘ ตามท่ีปรากฏ  นอกจากนี ้พืน้ท่ีท่ีแจกคปูองต้องพิจารณาในระดบัตําบล 

ไมใ่ช่แคอํ่าเภอหรือจงัหวดั เช่นในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ พบวา่ รอบสถานีวิทยคุมนาคมใบหยก จะไมส่ามารถรับชมได้  

อย่างไรก็ตาม ในวนันีเ้ห็นวา่ ทกุฝ่ายได้ตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองการเปล่ียนผา่นตรงกนั สําหรับการยตุิแอ

นะลอ็ก เห็นวา่ ต้องมีการ mapping ในแตล่ะพืน้ท่ี จากประสบการณ์ และเห็นวา่ เร่ืองดิจิตอล ควรจะต้องเป็น

วาระแห่งชาติ ไมใ่ช่ วาระ กสทช.แตเ่พียงฝ่ายเดียว ซึ่งเราต้องร่วมมือกนัและลงพืน้ท่ี การประชาสมัพนัธ์ไมใ่ช่แค่

ให้ข้อมลูรับรู้แตต้่องลงพืน้ท่ี หากลงมือทําภายใน ๖ เดือน จะเห็นผล  

หาก กสทช.ประกาศวนัยตุิแอนะลอ็กเป็นแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนเปล่ียนแปลง ซึ่ง

ไมใ่ช่การเลิกทีเดียวทัง้ประเทศ  ตรงนี ้จะเป็นการช่วยในเร่ืองเอเจนซ่ีโฆษณา  นอกจากนี ้ในเร่ือง must carry 

แทนท่ีจะมาถกเถียงเร่ืองการเรียงช่อง ซึ่งสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งกนัเองระหวา่งผู้ประกอบการ  หากเราแก้ปัญหา

เร่ืองนี ้โดยมีแผนยกเลิกระบบแอนะล็อกท่ีแน่นอน และระยะเวลาในการยุติ must carry ด้วย เพื่อให้

ดิจติอลทีวีภาคพืน้ดินเป็นทีวีหลักของประเทศ แล้วดาวเทียมกับเคเบิลเป็นทางเลือก โดยเร่ิมต้น

ดําเนินการเป็นโซนพืน้ท่ี เฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีท่ีมีโครงข่าย และได้รับกล่องเรียบร้อยแล้ว 

 

นายสัญชัย เตชนิมิตวัช : รักษาการในตําแหน่ง ผู้ อํานวยการสว่นบริหารและพฒันาเทคโนโลยีการทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

สถานะของกรมการปกครองคือ การเป็นผู้สนบัสนนุข้อมลู และทําหน้าท่ีพิสจูน์วา่ เป็นเจ้าบ้านจริง และมี

บ้านอยู่จริง   

เราสนบัสนนุข้อมลูเม่ือวนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๕๗  เน่ืองจาก กสทช.ต้องการแจกคูปองเฉพาะ

ทะเบียนบ้านท่ีมีเจ้าบ้าน  ซึ่งหนึ่งคนเป็นเจ้าบ้านได้หลงัเดียว โดยเจ้าบ้านไมต้่องเป็นเจ้าของบ้าน (ถือกรรมสิทธ์ิ

เป็นเจ้าของตามกฎหมาย)  ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ เจ้าของกรรมสิทธ์ิไปถอดความเป็นเจ้าบ้าน เพ่ือให้ตนได้รับคปูอง  

และมีการถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านเพ่ือไปแลก แตว่า่เจ้าของกรรมสิทธ์ิได้ทําการเปล่ียนแปลงเจ้าบ้านแล้ว ทําให้มี

ความซํา้ซ้อนเกิดขึน้   

คา่ยทหาร หรือบ้านพกัข้าราชการ ขึน้อยู่กบัการแจ้งทะเบียนในตอนแรก  
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กรณีบ้านเช่า โดยปกติจะมีปัญหาเร่ืองช่ือ และคนอยู่ เพราะเจ้าของบ้านไมย่อมให้ผู้ เช่าย้ายเข้ามาอยู่ใน

ทะเบียนบ้าน  

ทะเบียนบ้านชัว่คราว หมายถึงทะเบียนบ้านท่ีกรมปกครองออกให้ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศยัสามารถดําเนินการ

ขอนํา้ – ไฟ – สาธารณปูโภค  สว่นใหญ่ออกให้กบักลุม่ผู้บกุรุกพืน้ทีสาธารณะ เพราะไมมี่สิทธิในการอยู่อาศยัแบบ

ถาวร  มีบ้างท่ีออกให้กบัเจ้าของบ้านท่ีมาขอจดทะเบียน แตไ่มมี่สิทธิ / กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีบ้านนัน้ๆ ตัง้อยู ่ปัจจบุนั

ได้สง่ข้อมลูนี ้ให้กบัทาง สํานกังาน กสทช.แล้ว อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองไมเ่ห็นด้วยในการทําหน้าท่ีรับ

ลงทะเบียนสิทธ์ิในกลุม่บ้านเช่าตามท่ี เลขาธิการ สํานกังาน กสทช. เสนอ 

จากบทเรียนครัง้นี ้พบวา่ การผู้ สิทธิกบัคนจะยุ่งยาก เพราะคนเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  หากต้อง

ดําเนินการโครงการนีต้อ่ในอนาคต เสนอให้ข้อมูลผูกกับ “บ้าน” เพราะทะเบียนบ้านแต่ละหลังจะมีเลข

ประจาํบ้านอยู่แล้ว ถ้าแจกคปูอง ๑ บ้านตอ่ ๑ คปูองก็จะมีความเป็นไปได้มากกวา่ 

 

นายอมรเทพ  จรัิฐิติเจริญ : คณะกรรมการติดตามการประเมินผล กสทช. 

การขยายโครงขา่ยเป็นไปตามแผนท่ีสํานกังาน กสทช.กําหนด มีการดําเนินการตามแผนด้วยดี มีเพียง

บางโครงขา่ยท่ีไมส่ามารถดําเนินการได้ 

การติดตัง้กลอ่งรับสญัญาณทีวีเข้ากบัทีวีท่ีใช้อยู่นัน้ เป็นเร่ืองของความรู้ เวลา และแรงจงูใจ 

ปัญหาจริงๆ ของผู้บริโภคอาจอยู่ท่ี “การยตุิระบบแอนะลอ็ก” เพราะเม่ือถึงเวลานัน้แล้ว ผู้บริโภคจะได้รับ

ผลกระทบจริงๆ  ดงันัน้ สํานกังาน กสทช. ควรมีแผนการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการยตุิแอนะ- 

ลอ็กอย่างชดัเจน และจดัทําแผนรับมือกลุม่คนดแูอนะลอ็กหลงัจากการยตุิระบบแล้ว  สําหรับระยะเวลาการยตุิ 

Must carry ต้องมีการศกึษาข้อมลูเร่ืองการรับชม ประกอบกบัการขยายโครงขา่ยเพ่ือมารองรับแผนการดําเนินงาน 

สรุปการประชุม : กสทช. สภิุญญา กลางณรงค ์

๑. เสนอกลไกการทํางานแบบมีสว่นร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่นของ กสทช. และสํานกังานด้วย   

สําหรับคณะทํางานแมนํ่า้ ๕ สาย  ประกอบด้วย กสทช. และสํานกังาน  กรมการปกครอง บ.ไปรษณีย์

ไทย จํากดั  ผู้แทนผู้ประกอบการโครงขา่ย  ผู้แทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  ผู้แทนผู้ประกอบการ

กลอ่งรับสญัญาณทีวีดิจิตอลภาคพืน้ดิน  รวมถึงผู้แทนผู้บริโภค   ตอนนี ้รอท่านเลขาธิการฯ ลงนาม    

๒. ประเดน็ท่ีจะคยุกนั  ได้แก่ Road Map ในอนาคต  การแจกคปูอง และปัญหาตา่งๆ ท่ีกลา่วกนัมา  
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๓. ประเดน็คปูอง ไมว่า่จะเป็นคปูองคงค้าง  คปูองเพ่ิมเติม  หรือ E-Coupon  รวมทัง้กลุม่ครัวเรือนท่ีต้อง

ต้องแจกคปูองเพ่ิม ไมว่า่จะเป็นครัวเรือนไมมี่เจ้าบ้าน หรือทะเบียนบ้านชัว่คราว จะพยายามผลกัดนั

ตอ่ โดยเสนอ คตร.  ทัง้นี ้เพ่ือทําให้คนท่ีสมควรจะได้รับ ต้องได้รับ และเพ่ือให้การแจกคปูองครบ

จํานวน ๒๒ ล้านครัวเรือนตอ่ไป 

๔. ประเดน็การยตุิระบบแอนะลอ็ก และประเดน็ระยะเวลาสิน้สดุในกฎ must carry ท่ีเสนอมามาก  จะ

นําไปปรึกษาหารือกนัในคณะกรรมการตอ่ไป 

กล่าวปิดการประชุม : กสทช. ธวชัชยั  จิตรภาษ์นนัท์ 

 เร่ืองทีวีไมใ่ช่แคเ่ร่ืองของความบนัเทิงเท่านัน้ แตเ่ป็นเร่ืองของขา่วสาร ความรู้ และประชาธิปไตยด้วย 

ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ต้องคอ่ยๆ แก้ไขกนัไป  เช่ือวา่ คนไทยทําได้ดีกวา่นี.้.. 
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