
 

แถลงการณ์ คณะท างานติดตาม กสทช. (NBTC Watch) 

 ตามที่ส านักงาน กสทช. ไดม้ีหนังสือชี้แจงข้อมูลการซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถึงคณะท างานติดตาม กสทช. 

(NBTC Watch) ว่า ส านักงาน กสทช.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัท มตชิน จ ากัด ที่ได้น าเผยแพร่

บนเว็บไซด์ www.nbtc.go.th ตามมาตรา ๕๙ ของ พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯพ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีความ

คลาดเคล่ือนของงานทางธุรการที่พิมพต์ัวเลขผิดพลาด จากเงินจ านวน ๑.๐๗ ล้านบาท เป็น ๑๐.๗ ล้านบาท ให้ถูกต้อง

แล้ว วงเงินรวมของการซื้อส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเครือบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) เป็นวงเงินรวม 

๓,๖๕๙,๖๖๐ บาท และขออภยัเป็นอย่างสูงมายัง คณะท างานตดิตาม กสทช. ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น 

 คณะท างานติดตาม กสทช. ขอเรียนให้สาธารณชน รวมถึงส านกังาน กสทช. ทราบดงันี ้

๑. รายงานตรวจสอบการใช้งบประชาสมัพันธ์ กสทช. ของคณะท างานฯ จัดท าขึ้นโดยใชข้้อมูลจากเว็บ 
ไซด์ของส านักงาน กสทช. ซึ่งต้องจัดเป็นแหล่งข้อมูลทีม่ีระดับความเชื่อถือสูงสุด เพราะส านักงาน กสทช. เป็น
ผู้รับผิดชอบและจัดท าขึ้นตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดในสัญญาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตาม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๙ (๗) ที่ก าหนดว่า 
“รายละเอียดของผลการจัดซือ้จัดจา้งของส านักงาน กสทช.และสญัญาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผยขอ้มูลการ
ด าเนินงานของ กสทช.และส านักงาน กสทช.ให้ประชาชนทราบ ข้อมูลดังกล่าวจงึต้องไดร้ับการสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นข้อมูลทีถู่กต้อง เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลของส านักงาน กสทช. หน่วยงานธุรการขององค์กรทีม่ีหน้าที่
ก ากับดูแลผลประโยชน์จ านวนมหาศาลของประเทศเกิดความผิดพลาดขึ้น   จึงเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งชี้อย่างไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้วา่ ระบบการท างานของส านักงาน กสทช. เป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผลที่เกิดจาก
การท างานที่ผิดพลาดของ ส านักงาน กสทช. ซึ่งถูกน ามาใช้ตอ่โดยคณะท างานฯ ส่งผลใหบ้คุคลหรือองค์กรใดได้รับ
ผลกระทบ คณะท างานฯ กข็อน้อมรับผลที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลของส านักงาน กสทช. ดังกล่าว และขออภัย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี ้ 

อน่ึงหากผลจากการแก้ไขข้อมูลของส านักงาน กสทช. ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาซึ่งท าให้การ
จัดท ารายงานฉบับนีต้้องมีความคลาดเคล่ือนหรือบกพร่องเป็นประการใด คณะท างานฯพร้อมทีจ่ะท าการศึกษาและ
ทบทวนผลการรายงานใหมท่ันททีี่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากส านักงาน กสทช. เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และจะ
เปดิเผยให้สาธารณชนทราบในโอกาสต่อไป 

 
๒. คณะท างานฯ ขอเรียกร้องให้ส านักงาน กสทช. ยตุิการชีแ้จงเฉพาะในประเด็นการบันทึกข้อมูลการพิมพ ์

ตัวเลขผิดพลาดเพียงเพือ่เบีย่งเบนประเด็นที่ส าคญัอื่น โดยส านักงาน กสทช. มีหน้าทีต่้องตอบค าถามทีม่ีอยู่เป็น
จ านวนมากในรายงานฉบับนี้ อาทิ  

 งบประมาณส่วนที่เหลืออีกจ านวน ๑๑๐ ล้านบาท เมื่อน ามาหักลบกับจ านวนเงินที่ส านักงาน กสทช. 
ใช้ไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภายในระยะเวลา ๕ เดือน) แล้ว ก็ยังคงมีวงเงินสูงถึง ๑๑๐ ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณรวมทัง้ปี (๒,๕๐๐ ล้านบาท) หาใช่



ร้อยละ ๑ – ๒ ดังที่มีการกล่าวอ้างผ่านส่ือมวลชนแต่อย่างใด เพราะหากการใชง้บประมาณของ
ส านักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพแล้ว งบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายจ านวนนี้จะ
เป็นเงินได้ที่จะต้องน าส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  

 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใชว้ิธพีิเศษเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างประชาสัมพันธ์ในงบประมาณเกินกวา่ ๑ 
ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการเตรยีมการที่ดี ย่อมสามารถใช้วธิีปรกตใินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปรง่ใสได้ 

 เหตุผลที่ต้องใช้งบจ านวนมากเพื่อซื้อปกหนังสือบางฉบับเพื่อเน้นการน าเสนอภาพลักษณ์ของ
องค์กรหรือผู้แทนองค์กรบางคน มากกว่าเน้นการให้ข้อมูลต่อประชาชน  

 การใช้งบประมาณเพื่อซ้ือพื้นที่เนื้อหาส่ือที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับการรายงานข้อมูลในพื้นที่สื่อ 
อันอาจเป็นที่มาให้เกิดการตัง้ค าถามในเชิงจริยธรรมส าหรับองคก์รก ากับดูแลด้านส่ือ 

 เหตุผลของการใชง้บประชาสัมพนัธ์เพื่อการรับฟังความเห็น เพือ่การสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวน
ได้เสียและประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย แต่กลับใช้เงินจ านวนน้อยกว่าการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มาก  
 

๓. คณะท างานติดตาม กสทช. เป็นคณะท างานทีจ่ัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมลู ติดตาม

ตรวจสอบการท างานของ กสทช. อย่างเป็นอิสระจากผลประโยชน์ในอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ การ

แทรกแซงของกลุ่มผลประโยชนใ์ด ภายใต้การสนับสนุนด้านงานธุรการจากศูนย์ศึกษากฎหมายและ

นโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนธิพิัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ในการติดตามตรวจสอบ

การท างานของ กสทช. คณะท างานฯ ใช้ขั้นตอนและความรู้ทางวิชาการเป็นแนวทางในการศกึษา เพื่อ

จัดท ารายงานเผยแพร่เป็นข้อมลูให้สาธารณชนทราบ และเพื่อให้ประชาชนผูม้ีส่วนได้เสียทั้งหลายมี

ข้อมูลประกอบการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน กสทช. และ กสทช. ซึ่งเป็นองคก์รอิสระที่

จะต้องมีความพร้อมรับผิด (Accountability) ต่อสาธารณะ  

 

คณะท างานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งวา่ ส านักงาน กสทช. กสทช. จะเปิดเผยข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่

น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อท าให้การกลไกการติดตามตรวจสอบการท างาน กสทช. มีประสิทธิภาพสมตาม

เจตนารมณ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

   

      คณะท างานติดตาม กสทช. (NBTC Watch) 

                                          ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 


