สารจากเลขาธิการ กสทช.

		 ปี ๒๕๖๐ เป็นอีกหนึ่งปีที่การสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อ
รองรับกับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับ
พฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้นอาทิ การซื้อสินค้าและบริการ การทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
และอื่นๆ เนื่องมาจากความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่าง
งัดกลยุทธ์รายการส่งเสริมการขายเพื่อแข่งขันแย่งชิงความสนใจจากผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ของตน ท่ามกลางการแข่งขันของผู้ประกอบการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการดำ�เนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำ�นักงาน กสทช. เป็นอย่างยิ่ง และต้องดำ�เนินการ
อย่างไร? ผู้บริโภคและประชาชนจึงจะสามารถปกป้องสิทธิของตนเอง และสามารถเลือกใช้บริการ
โทรคมนาคมได้อย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(๓,๑๙๖ เรื่อง)
		 สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำ�นักงาน กสทช.
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งก็คือ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ และบริการอินเทอร์เน็ต
ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว รท. จึงดำ�เนินงานเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคและ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ในประเด็นการเลือกใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารในยุคปัจจุบันอย่างรู้
เท่าทัน สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่าง
เต็มที่ อาทิ แนะนำ�วิธีการศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการแพ็คเกจโทรศัพท์เคลื่อนที่ การยกเลิกข้อความ
SMS กวนใจหรือไม่ได้ตั้งใจสมัคร โดยกด*๑๓๗ กดโทรออก และประเด็นอื่นๆ ที่สำ�คัญต่อการใช้บริการ
โทรคมนาคมในช่วงปี ๒๕๖๐ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รท. และ
สำ�นักงาน กสทช. อาทิ การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่

สาธารณะ การอบรมโครงการให้ความรู้ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค รวมถึงการส่งต่อความรู้ผ่าน
เครือข่ายภาคประชาชนและนิสติ นักศึกษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูน้ �ำ เครือข่าย
ภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัดและกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา “ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้โทรคมนาคม” และอื่นๆ
		 ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียนบริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นภารกิจหลักของ รท. ได้ดำ�เนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใช้ทดแทนประกาศฉบับเดิม ซึ่งประกาศฉบับ
ดังกล่าวได้มีการแก้ไขระยะเวลาในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามที่มีผู้ร้องเรียนมายัง
สำ�นักงาน กสทช. ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม
๒๕๖๐ รท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๓,๑๙๖ เรื่อง ซึ่งลดลงจากสถิติในปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจำ�นวนทั้งหมด ๔,๔๕๔ เรื่อง โดยบริการที่มีเรื่องร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่ ๑. โทรศัพท์
เคลื่อนที่ จำ�นวน ๒,๑๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๕ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๒. อินเทอร์เน็ต
จำ�นวน ๕๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และ ๓. โทรศัพท์ประจำ�ที่
จำ�นวน ๓๖๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
		 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๐ ของสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช. ฉบับนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นช่องทางหนึ่งให้
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลสถิติและรายงานผลการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการใช้
บริการโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รบทราบความตั้งใจจริงของสำ�นักงาน กสทช. ในการดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้รับความคุ้มครอง
อย่างแท้จริง.

(นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

									

สารบัญ

ภารกิจด้านการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตำ�มผู้ให้บริกำ�ร
สถานะเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามช่องทางการร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน

๔
๖
๗
๑๑
๑๒

ภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

๒๐

๑.
๒.
		
		
๓.
		
๔.
		
		

๒

หน้า
๔

การดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๒๐
การส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย
๒๒
และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		
ในกิจการโทรคมนาคม
การสำ�รวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๒๖
ในกิจการโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๐
การเข้าศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๐ จาก
๒๖
กรมกิจการผู้บริโภค สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

ภารกิจด้านการจัดระเบียบการบริหารข้อมูล

๒๘

ภารกิจด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของผู้บริโภค

๒๙

๑.
		
๒.
		
		
๓.
		
		
๔.
		
๕.
		

การจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค
๒๙
ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี ๒๕๖๐
โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๓๒
จากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค ระยะ ๒
โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๔๓
จากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค ระยะ ๓		
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๔๘
ในกิจการโทรคมนาคม
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้านเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
๖๑
ในกิจการโทรคมนาคม

									

สารบัญ

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
๑.
		
		
๒.
		
๓.
		
		
๔.
		
๕.
		

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ให้กับสถาบันอุดมศึกษา “ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้ โทรคมนาคม”
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ�เครือข่ายภาคประชาชน
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด
การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน
ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ใน ๕ ภูมิภาค
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม
การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ ของ กดยช. ประจำ�ปี ๒๕๖๐

หน้า
๗๑
๗๑
๗๓
๗๖
๘๓
๘๙

ภารกิจด้านด้านอำ�นวยการ

๙๒

๑. งานบริหารบุคคล 			
๒. งานพัฒนาบุคลากร 		
๓. งานอำ�นวยการ 			

๙๒
๙๕
๑๐๔

ภารกิจด้านการสนับสนุนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม 		

๑๐๙

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงาน กสทช.

๑๑๕

๑. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำ�นักงาน กสทช.
๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

๑๑๕
๑๑๖
๑๑๙

วิสัยทัศน์ 							

๑๑๙

ค่านิยม 							

๑๒๐

พันธกิจ 							

๑๒๐

นโยบายคุณภาพ 				

๑๒๑

๓

ภารกิจด้านการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
		 สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำ�นักงาน กสทช.
มีหน้าที่ส�ำคัญ คือ การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม (ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำ�ที่ (โทรศัพท์บ้าน) โทรศัพท์สาธารณะ และบริการอินเทอร์เน็ต) และเรื่องร้อง
เรียนของผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทผู้ให้บริการ เช่น กรณี
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่) ใกล้ที่อยู่อาศัยเละชุมชน เป็นต้น โดยจัดทำ�
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายช่องทางดังนี้
		 การร้องเรียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรี ๑๒๐๐
		 การส่ง SMS ฟรีที่ ๑๒๐๐
		 การร้องเรียนทางแอปพลิเคชั่น Mobile NBTC ๑๒๐๐
			 (บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS)
		 การร้องเรียนทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th
		 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th
			 โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนได้
			 ด้วยตนเอง
		 การร้องเรียนทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๙ ๐๒๕๑
		 การร้องเรียนทางจดหมายหรือการเดินทางมาด้วยตนเองที่
			“สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
			 สำ�นักงาน กสทช. เลขที่ ๔๐๔ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒
			 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”
			 หรือที่สำ�นักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค
๔

ในปี ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รท. ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิน้ จำ�นวน ๓,๑๙๖ เรือ่ ง ซึง่ ลดลงจากสถิตใิ นปี ๒๕๕๙ ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด ๔,๔๕๔ เรือ่ ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
		 ๑. จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
			ประเภทบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๒,๑๔๖ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๕ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๒) อินเทอร์เน็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๕๔๙ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๓) โทรศัพท์ประจำ�ที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๓๖๑ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)

		 โดยประเภทบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุดใน ๓ ลำ�ดับแรกข้างต้น เป็นประเภทบริการที่มีการ
ร้องเรียนสูงสุดเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๙ เฉพาะ ๒ ลำ�ดับแรก ได้แก่ ๑) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิ้น ๓,๒๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) และ ๒) อินเทอร์เน็ต
ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๙๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
		 โดยในปี ๒๕๖๐ จำ�นวนเรื่องร้องเรียนของโทรศัพท์ประจำ�ที่ขยับจากลำ�ดับที่ ๔ ขึ้นมาเป็นลำ�ดับที่ ๓
แทนที่สถานีวิทยุคมนาคม โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๓๖๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ของ
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง) แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต
และสถานีวิทยุคมนาคม ในปี ๒๕๖๐ มีจำ�นวนเรื่องร้องเรียนลดลงจากปี ๒๕๕๙ ในขณะที่ประเภทบริการ
โทรศัพท์ประจำ�ที่ มีจำ�นวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๑ : ประเภทบริการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดตามลำ�ดับ

๓.๖๙%

๐.๖๙%

๑๑.๓๐%

๕

๑๗.๑๘%

๖๗.๑๕%

รูปภาพที่ ๑ : กราฟแสดงจำ�นวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทบริการ

๐.๖๙%
๑๗.๑๘%
๑๑.๓๐%
๓.๖๙%
๐.๖๙%

โทรศัพทเคลื่อนที่
อินเทอรเน็ต
โทรศัพทประจำที่
สถานีวิทยุคมนาคม
บริการอื่นๆ

		 ๒. จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามผู้ให้บริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
			ผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนมีจำ�นวนทั้งสิ้น ๒๙ ราย โดยผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนสูงสุด
			 ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๘๓๑ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๒) บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๗๐๕ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๓) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ประเภทผูใหบริการ

๖

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จำกัด
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แอมเน็กซ จำกัด
บริษัท เดอะ ไวทสเปซ จำกัด
บริษัท ดาตา ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

จำนวนเรื่อง

รอยละ

๘๓๑
๗๐๕
๖๔๐
๒๔๓
๑๗๖
๑๕๒
๑๑๗
๙๘
๕๓
๔๔
๓๗
๓๔
๑๒
๑๐
๙
๗
๗

๒๖.๐๐
๒๒.๐๖
๒๐.๐๓
๗.๖๐
๕.๕๑
๔.๗๖
๓.๖๖
๓.๐๗
๑.๖๖
๑.๓๘
๑.๑๖
๑.๐๖
๐.๓๘
๐.๓๑
๐.๒๘
๐.๒๒
๐.๒๒

ประเภทผูใหบริการ

จำนวนเรื่อง

บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู ไลฟ พลัส จำกัด
ผูใหบริการรายอื่น ๆ
รวม

๕
๔
๒
๒
๒
๑
๑
๔
๓,๑๙๖

รอยละ
๐.๑๖
๐.๑๓
๐.๐๖
๐.๐๖
๐.๐๖
๐.๐๓
๐.๐๓
๐.๑๓
๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ : จำ�นวนเรื่องร้องเรียน แยกตามผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดตามลำ�ดับ
		 โดยแตกต่างจากสถิติในปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
๑) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด จำ�นวน ๓,๒๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(๔,๔๕๔ เรื่อง) ๒) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด จำ�นวน ๙๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๗
ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) และ ๓) บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด จำ�นวน ๑๒๖ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๘๓ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
		 ๓. สถานะเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
			๓.๑ ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
						 ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๕ ของ
			 เรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว จำ�นวน ๑,๘๑๒ เรื่อง
			 และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน ๓๓๔ เรื่อง โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมาก
			 ที่สุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) บริการเสริม จำ�นวน ๘๓๙ เรื่อง
				 เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๒๗๑ เรื่อง
			๒) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๗๙๙ เรื่อง
				 ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๒,๑๙๖ เรื่อง
			๓) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน ๒๕๙ เรื่อง
				 ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๓๑๒ เรื่อง

๗

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
(มือถือ)
ประเภทเรื่อง
การเขาถึงบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
คิดคาบริการไมเปนไปตามอัตราขั้นสูง
การยกเลิกบริการ
การใหขอมูลไมถูกตอง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
บริการโทรศัพทแบบเติมเงิน
บริการเสริม
ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ
สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

ป ๒๕๖๐

๑๑
๒๕๙
๑
๑๒๗
๒๐
๗๙๙
๑
๘๓๙

๑๐
๒๑๗
๑
๑๑๖
๑๕
๖๒๙
๑
๗๕๖

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๑
๔๒
๐
๑๑
๕
๑๗๐
๐
๘๓

๓๗

๒๗

๑๐

๔๓
๙
๒,๑๔๖

๓๓
๗
๑,๘๑๒

๑๐
๒
๓๓๔

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

ตางรางที่ ๓ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
			๓.๒ ประเภทบริการอินเทอร์เน็ต
						 บริการอินเทอร์เน็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๕๔๙ เรื่อง คิดเป็น
			 ร้อ ยละ ๑๗.๑๘ ของเรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นทั ้ ง หมด (๓,๑๙๖ เรื ่ อ ง) แบ่ ง เป็ น เรื ่ อ งที ่ ย ุ ต ิ แ ล้ ว
			 จำ�นวน ๔๙๗ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน ๕๒ เรื่อง โดยประเด็นที่มี
			 การร้องเรียนมากที่สุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
๘

			๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๒๗๑ เรื่อง
				 เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๑๘๘ เรื่อง
			๒) การยกเลิกบริการ จำ�นวน ๑๙๗ เรื่อง
				 ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๖๐๔ เรื่อง
			๓) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน ๗๕ เรื่อง
				 เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๖๙ เรื่อง

ป ๒๕๖๐

บริการอินเทอรเน็ต
ประเภทเรื่อง

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

การเขาถึงบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
การยกเลิกบริการ
การใหขอมููลไมถูกตอง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

๒
๗๕
๑๙๗
๒
๒๗๑
๒
๕๔๙

๒
๖๘
๑๘๒
๒
๒๔๑
๒
๔๙๗

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๐
๗
๑๕
๐
๓๐
๐
๕๒

ตารางที่ ๔ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการอินเทอร์เน็ต
			๓.๓ ประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคม
						 บริการสถานีวิทยุคมนาคม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๑๘ เรื่อง คิดเป็น
			 ร้อยละ ๓.๖๙ ของเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด (๓,๑๙๖ เรือ่ ง) แบ่งเป็นเรือ่ งทีย่ ตุ แิ ล้ว จำ�นวน ๔๕ เรือ่ ง
			 และเป็น เรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนิน การ จำ � นวน ๗๓ เรื ่ อ ง โดยประเด็ น ที ่ มี ก ารร้ อ งเรี ย น
			 มากที่สุด ๒ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๑๑๖ เรื่อง
				 ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๑๒๓ เรื่อง
			๒) การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง จำ�นวน ๒ เรื่อง
				 ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่มีสถิติในปี ๒๕๕๙
บริการสถานีวิทยุคมนาคม/
เสาสัญญาณ
ประเภทเรื่อง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
การใหขอมูลไมถูกตอง
รวม

๙

ป ๒๕๖๐
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

๑๑๖
๒
๑๑๘

๔๔
๑
๔๕

ตารางที่ ๕ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคม

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๗๒
๑
๗๓

			๓.๔ ประเภทบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ /โทรศัพท์พื้นฐาน
						 บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่หรือโทรศัพท์พื้นฐาน ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น
			 ๓๖๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่อง
			 ที่ยุติแล้ว จำ�นวน ๓๑๔ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน ๔๗ เรื่อง
			 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๓๒๙ เรื่อง
				 เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๙๑ เรื่อง
			๒) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน ๑๔ เรื่อง
				 เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๖ เรื่อง
			๓) เรื่องร้องเรียนอื่นๆ จำ�นวน ๙ เรื่อง
				 ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๑๒ เรื่อง
ป ๒๕๖๐

บริการโทรศัพทประจำที่

๑๐

ประเภทเรื่อง

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

การเขาถึงบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
การยกเลิกบริการ
การใหขอมููลไมถูกตอง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

๑
๑๔
๖
๒
๓๒๙
๙
๓๖๑

๑
๙
๕
๒
๒๙๐
๗
๓๑๔

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๐
๕
๑
๐
๓๙
๒
๔๗

ตารางที่ ๖ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่
			๓.๕ ประเภทบริการอื่น ๆ
						 บริการอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจของสำ�นักงาน กสทช.
			 เช่น การรื้อถอนสายโทรศัพท์หรือเคเบิล พบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง
			 คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง) แบ่งเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว
			 จำ�นวน ๑๓ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการจำ�นวน ๙ เรื่อง ซึ่งลดลงจากสถิติ
			 ในปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จำ�นวนทั้งสิ้น ๔๖ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว ๔๓ เรื่อง
			 และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน ๓ เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้

ป ๒๕๖๐

บริการอื่นๆ
ประเภทเรื่อง

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

๒๒
๓๖๑

๑๓
๓๑๔

เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๙
๔๗

ตารางที่ ๗ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการอื่น ๆ
		 ๔. จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามช่องทางการร้องเรียน
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
				ในปี ๒๕๖๐ พบว่า ผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง
		 ทั้งผ่านช่องทางที่ รท. ได้จัดทำ�ไว้ และผ่านทางหน่วยงานของรัฐอื่นๆ รวมถึงผ่านทางสื่อสังคม
		 ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยช่องทางการร้องเรียนที่ผู้ใช้บริการใช้สำ�หรับการส่งเรื่อง
		 ร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
			๑) โทรศัพท์ จำ�นวน ๑,๙๖๖ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๑ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๕๑๙ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๔ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			๓) เว็บไซต์ จำ�นวน ๑๗๖ เรื่อง
				 คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓,๑๙๖ เรื่อง)
			 แตกต่างจากสถิติในปี ๒๕๕๙ ซึ่งช่องทางการร้องเรียนที่ผู้ใช้บริการใช้สำ�หรับการส่งเรื่อง
		 ร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่ ๑) โทรศัพท์ จำ�นวน ๒,๐๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๒
		 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) ๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑,๓๐๙ เรื่อง
		 คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๙ ของเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด (๔,๔๕๔ เรือ่ ง) และ ๓) จดหมาย จำ�นวน ๒๖๓
		 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๐ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
ชองทางการรองเรียน
หนวยงานของรัฐ
โทรสาร
โซเชียลมีเดีย
ชองทางอื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง

รอยละ

๑๑๖
๑๓
๒
๑๙

๓.๖๓
๐.๔๑
๐.๐๖
๐.๕๙

๓,๑๙๖

๑๐๐.๐๐

๑๑

ชองทางการรองเรียน
หนวยงานของรัฐ
โทรสาร
โซเชียลมีเดีย
ชองทางอื่น ๆ
รวม

จำนวนเรื่อง

รอยละ

๑๑๖
๑๓
๒
๑๙

๓.๖๓
๐.๔๑
๐.๐๖
๐.๕๙

๓,๑๙๖

๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๘ : จำ�นวนเรื่องร้องเรียนแบ่งตามช่องทางการร้องเรียน

๐.๔๑% ๐.๐๖%
๐.๕๙%
๓.๖๓%
๓.๖๖%
๔.๘๘%
๕.๕๑%

๑๖.๒๔%

๖๑.๕๑%

๑๒
รูปภาพที่ ๒ : กราฟแสดงสถิติจำ�นวนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการร้องเรียน
		 ๕. การจัดการเรื่องร้องเรียน
				รท. ได้ดำ�เนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม และเรื่องร้องเรียน
		 ของผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทผู้ให้บริการ ตามอำ�นาจ
		 หน้าที่ที่กำ�หนดตามมาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
		 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
		 ซึ่งในการดำ�เนินการเรื่องร้องเรียนก็เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
		 ร้องเรียนทีก่ �ำ หนดในประกาศ กทช. เรือ่ ง กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน

		
		
		

ของผู้ใช้บริการ และนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้ดำ�เนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใช้ทดแทนประกาศฉบับเดิม

				โดยเมื่อผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มร้องเรียน หรือเขียนจดหมายระบุปัญหาร้องเรียน
		 พร้อมระบุชื่อ-สกุลผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือรหัสอ้างอิงที่
		 ร้องเรียน ชือ่ ผูใ้ ห้บริการทีป่ ระสงค์จะร้องเรียน และคำ�ขอทีช่ ดั เจน พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประชาชน
		 ของผู้ร้องเรียน และหลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เช่น สัญญา
		 หรือเงื่อนไขการให้บริการ ใบเรียกเก็บค่าใช้บริการ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดของข้อความ
		 ที่ได้รับ (SMS) แผนที่ หรือภาพถ่าย เป็นต้น จากนั้นก็ทำ�การจัดส่งมายัง รท. ตามช่องทาง
		 รับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ ที่ รท.กำ�หนด หากเอกสารหลักฐานครบถ้วน รท. จะรับเป็นเรือ่ งร้องเรียน
		 และดำ�เนินการจัดการในลำ�ดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
				 ๑)
						
						
						
					 ๒)
						
						
						
						
					
					 ๓)
						
						
						
						

มีหนังสือถึงผู้ร้องเรียนเพื่อแจ้งรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งสอบถามความประสงค์
เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยแนบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ไปพร้อมหนังสือฉบับดังกล่าว ภายใน ๓ วัน โดยให้ผู้ร้องเรียนแจ้งกลับ หรือชี้แจง
หรือแก้ไขหนังสือร้องเรียน/แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ วัน
มีหนังสือถึงบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
และสอบถามความประสงค์เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปด้วย
ภายใน ๓ วันทำ�การ โดยให้แจ้งผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา และความประสงค์
เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้ส�ำ นักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๗ วัน
แต่หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำ�เป็นอื่นๆ บริษัทผู้ให้บริการสามารถขอขยาย
ระยะเวลาการชีแ้ จง/แสดงพยานหลักฐาน ก่อนครบกำ�หนดระยะเวลาได้ ๑ ครัง้ ไม่เกิน ๗ วัน
เมื่อได้รับแจ้งผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทผู้ให้บริการแล้ว ทาง รท.
จะมีหนังสือแจ้งไปยังผูร้ อ้ งเรียนให้ทราบถึงผลการดำ�เนินการของบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
และให้ ผ ู ้ ร ้ อ งเรี ย นแจ้ ง ตอบกลั บ ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจกั บ ผลการแก้ ไขปั ญ หา
เรื่องร้องเรียน หรือต้องการแจ้งคัดค้านผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่
โดยต้องแจ้งมายัง สำ�นักงาน สกทช. ภายใน ๗ วัน

		 		 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนยังไม่พึงพอใจต่อผลการดำ�เนินการของบริษัทผู้ให้บริการ และ
		 ยังไม่ได้ข้อยุติ รท. จะรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นให้คณะอนุกรรมการ
		 คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอให้คณะกรรมการ
		 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย
		 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
		 วันที่รับเรื่อง เมื่อ กสทช. โดย กทค. มีมติวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว รท. จะแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน
		 และบริษัทผู้ให้บริการทราบ หรือดำ�เนินการแล้วแต่กรณี โดยจะแจ้งสิทธิกรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือ
		 บริษัทผู้ให้บริการไม่เห็นด้วยกับมติ กสทช. โดย กทค. และสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
		 ภายใน ๙๐ วัน

๑๓

ผลการดำ�เนินการเรื่องร้องเรียน
จำนวนที่เสนอ

เรื่องรองเรียน
เรื่องรองเรียนคงคางป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
เรื่องรองเรียนป ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด

กทค. มีมติ

ลสทช. มีมติ

รวม

๔๗
๒๔
๗๑

๔๔
๓๘
๘๒

๙๑
๖๒
๑๕๓

ตารางที่ ๙ : ผลการดำ�เนินการเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ :
๑. เรื่องร้องเรียนคงค้างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ คือ เรื่องที่เปิดอยู่ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒. สำ�รวจข้อมูลวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
			๕.๑ แนวทางการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคม ในกรณีเรือ่ งร้องเรียน
ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้ว หรือเรื่องร้อง

๑๔

					เรียนที่ได้มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว และเรื่องร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนิน
			 การแก้ไขปัญหาโดยในขั้นตอนการดำ�เนินการในชั้นสำ�นักงาน กสทช. นั้น ทาง รท. จะ
			 ทำ�การแจ้งให้ผู้ให้บริการ ดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา เมื่อผู้ให้บริการสามารถ
			 แก้ไขปัญหาให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนจนเป็นทีพ่ อใจแล้ว เรือ่ งร้องเรียนก็จะยุติ แต่ทง้ั นี้ มีหลายกรณี
			 ที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการนั้น ไม่สามารถดำ�เนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ หรือแก้ไข
			 ปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนไม่พอใจการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงนำ�ไปสู่ขั้นตอน
			 การเสนอข้อร้องเรียนให้ กสทช. พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในลำ�ดับต่อไป
				 ซึ่งในทางปฏิบัติ ยังมีเรื่องร้องเรียนจำ�นวนมากที่ไม่สามารถดำ�เนินการวินิจฉัยให้แล้ว
			 เสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน ตามที่พระราชบัญญัติการ
			 ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำ�หนด ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
			 การพิจารณาวินิจฉัย และด้วยข้อจำ�กัดทางกฎหมายดังกล่าวนี้เอง จึงส่งผลให้เรื่องร้องเรียน
			 ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาก หรือเรื่องง่าย หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาก็ตาม
			 ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำ�หนดได้
					 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔๖ ได้กำ�หนด
			 ให้ กสทช. เป็นผู้มีอำ�นาจวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน และประกาศคณะกรรมการกิจการ
			 โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
			 ผู้ใช้บริการ ข้อ ๓๐ ได้กำ�หนดให้ กสทช. เป็นผู้มีอำ�นาจไม่รับพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยที่
			 สำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้เสนอเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติ สำ�นักงาน กสทช.

			
			
			
			
			
			

เป็นผู้ดำ�เนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียน และไม่
รับพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการดำ�เนินงานหลายขั้นตอนกว่าจะยุติเรื่องได้ จึงควร
มีการมอบอำ�นาจให้สำ�นักงาน กสทช. มีอำ�นาจพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนหรือพิจารณา
ไม่รับเรื่องร้องเรียนได้ เพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในการดำ�เนินการ โดยอาศัยอำ�นาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑๓) ประกอบมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

				 ในขณะเดียวกัน สำ�นักงาน กสทช. ก็มีอำ�นาจในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อ
			 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามที่มาตรา ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
			 จัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
			 กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กำ�หนดให้สำ�นักงาน กสทช. มีอำ�นาจหน้าที่รับและ
			 พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
			 ปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำ�หนด ซึ่งที่
			 ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนใดที่ไม่สามารถยุติในชั้นสำ�นักงาน กสทช. ได้
			 สำ�นักงาน กสทช. โดย รท. ก็จะต้องเสนอ กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
			 (กทค.) เพื่อพิจารณาวินิจฉัยทุกเรื่อง
				 ดังนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่
			 ๑๙/๒๕๕๗ เห็นชอบให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ตามมาตรา ๕๗ (๔)
			 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
			 วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการ
			 กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้ว หรือเรื่องร้องเรียนที่ได้มีการ
			 ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว และเรื่องร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
			 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
						 * ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนในปี ๒๕๖๐ ที่สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการ
						 ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ยกตัวอย่างดังนี้
				 ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด กรณีประสบปัญหา
			 ไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้ และถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ร้องเรียน
			 มีคำ�ขอให้บริษัทฯ คืนเลขหมาย พร้อมทั้งโอนย้ายเลขหมายดังกล่าวไปยัง บริษัท เรียล มูฟ
			 จำ�กัด ให้แก่ผู้ร้องเรียน กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไข
			 ปัญหา ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้
			 สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัย
			 สั่งการได้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
			 การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ จึงเสนอ ลสทช. พิจารณาวินจิ ฉัยว่า
			 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด สามารถกำ�หนดระยะเวลาการให้บริการ
			 โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีข้อกำ�หนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการ
			 ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด สอดคล้องกับข้อ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ

๑๕

			 สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
			 วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคาร
			 ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
				 โดยเลขหมายดังกล่าวถูกยกเลิกบริการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่ได้
			 เติมเงินภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และก่อนที่เลขหมายจะถูกระงับบริการ บริษัทฯ ได้ส่ง
			 ข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้เติมเงิน เพื่อให้เลขหมายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่
			 ผูร้ อ้ งเรียนก็มไิ ด้เติมเงินภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด จึงเป็นกรณีทส่ี ญ
ั ญาการให้บริการสิน้ สุดแล้ว
			 บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งคืนเลขหมายให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน แต่ทง้ั นี้ บริษทั ฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยดำ�เนินการ
			 คืนเลขหมายให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน แต่ผรู้ อ้ งเรียนไม่ตอบรับการคืนเลขหมายดังกล่าว และเรียกร้อง
			 ค่าเสียหาย ดังนัน้ จึงเป็นกรณีทบ่ี ริษทั ฯ สามารถให้บริการเลขหมายดังกล่าวให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
			 ได้ตามคำ�ขอ และเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการ
			 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
			 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ได้กำ�หนดให้เป็น
			 อำ�นาจ กสทช. และสำ�นักงาน กสทช. ที่จะดำ�เนินการได้/และกรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ขอ
			 ให้บริษัทฯ โอนย้ายเลขหมาย โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่ตอบรับการคืนเลขหมาย ซึ่งตามหลักเกณฑ์
			 ข้อ ๒๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
			 กำ�หนดให้ผู้ร้องเรียนมีหน้าที่ลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ด้วยตนเอง
			 จึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะดำ�เนินการได้
		๕.๒ ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนในปี ๒๕๖๐ ที่สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการตามมติ
กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ดังนี้
					๕.๒.๑ กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี
			 ทำ�ให้ไม่สามารถใช้บริการได้อย่างปกติ
๑๖

							 ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด กรณี
			 ประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี ทำ�ให้ไม่สามารถ
			 ใช้บริการได้อย่างปกติ ผู้ร้องเรียนจึงมีคำ�ขอให้บริษัทฯ แก้ไขให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
			 ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าว ถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่
			 ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
			 ๒๕๖๐ มอบหมายให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่ ลสทช.
			 พิจารณาวินิจฉัยสั่งการได้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้อง
			 เรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ จึงเสนอ ลสทช.
			 พิจารณาวินิจฉัยว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบว่า สัญญาณการใช้บริการสถานีฐาน
			 ดังกล่าวเป็นปกติ และได้พิจารณาปรับเพิ่มกำ�ลังส่งสัญญาณ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
			 ๒๕๖๐ และในวันเดียวกัน ได้เข้าทำ�การทดสอบคุณภาพสัญญาณบริเวณบ้านของผู้ร้องเรียน
			 และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ ซึ่งผลการทดสอบคุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ร้องเรียนยัง

		 							กรณีดังกล่าว สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพการให้
			 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ บริเวณพื้นที่ที่ร้องเรียน สรุปผลการตรวจสอบได้ว่า
			 คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
			 ประเภทข้อมูล (๓G/ขึ้นไป) ของบริษัทฯ เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำ�หนด จึงเป็นกรณี
			 เรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพการให้
			 บริการ เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.
			 ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓
		 		 ๕.๒.๒ กรณีประสบปัญหาจากการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที		
่
							 ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด กรณี
			 ประสบปัญหาจากการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ร้องเรียนได้ขอคัดค้าน
			 บริษัทฯ ในการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกรณีดังกล่าว ถือเป็นข้อร้อง
			 เรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหา มติ กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
			 ๒๕๖๐ จึงมอบหมายให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่
			 ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยสั่งการได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณา
			 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ ของประกาศ
			 กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
			 โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กทค. (เดิม) หรือ กสทช. ได้เคยวินิจฉัย
			 เป็นแนวทางไว้แล้ว จึงเสนอ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยว่า บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานี
			 วิทยุคมนาคม ฉบับที่ ๐๖๐๓๖๐๐๙๙๘๑๒ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
			 วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้ว และได้มีเอกสารหลักฐานการทำ�ความเข้าใจที่สอดคล้อง
			 ตามข้อ ๑๒.๕ ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และมาตรการกำ�กับดูแลความปลอดภัย
			 ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และแนวปฏิบัติของสำ�นักงาน กสทช.
			 กรณีผู้ร้องเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
		 					 สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการสรุปผลการตรวจวัดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
			 สถานีวิทยุคมนาคมของบริษัทฯ พบว่า มีผลรวมค่าความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับ
			 ๐.๐๔๓๖๓๗๕๙ % เทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งมีค่าต่ำ�กว่ามาตรฐานมาก ดังนั้น ค่าความแรง
			 ของสนามไฟฟ้าที่วัดได้ จึงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำ�หนด และสอดคล้องตามมาตรฐานความ
			 ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กทช. กำ�หนด
			 และประเด็นที่ผู้ร้องเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ในปัจจุบันยังไม่มี
			 หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือผลการศึกษาวิจัยใดเพียงพอที่จะยืนยันว่า การแผ่คลื่น
			 แม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคม มีผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของมนุษย์ ตามที่
			 ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่อาจพิจารณาคำ�ขอคัดค้านให้บริษัทฯ รื้อถอน
			 การติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ผู้ร้องเรียนมีคำ�ขอให้ได้

๑๗

				 ๕.๒.๓ กรณีประสบปัญหาไม่ได้รับบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่สมัครไว้ จึง
			 เป็นเหตุให้ถูกคิดค่าบริการผิดพลาด และถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่		
					 ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด กรณีประสบปัญหาไม่ได้รับบริการ
			 ตามรายการส่งเสริมการขายที่สมัครไว้ จึงเป็นเหตุให้ถูกคิดค่าบริการผิดพลาด และถูกตัด
			 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อดำ�เนินการ
			 แก้ไขปัญหา ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้
			 สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัย
			 สั่งการได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
			 การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
			 กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
			 พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กทค. (เดิม) หรือ กสทช. ได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวทาง
			 ไว้แล้ว จึงเสนอ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยว่า
						 ๑) กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำ�การปรับลดค่าบริการที่เกิดขึ้นจำ�นวน ๑,๓๒๓.๕๘ บาท
			 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดำ�เนินการเรียบร้อยวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และทำ�การยกเลิก
			 เลขหมาย ๐๘ ๖๓๒๘ ๒๒๒๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามความประสงค์ของ
			 ผู้ร้องเรียน และคืนค่าบริการส่วนที่ผู้ร้องเรียนชำ�ระเข้ามาเกินจำ�นวน ๗๒๒.๒๔ บาท (รวม
			 ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงถือได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการแก้ไข
			 ปัญหาเรื่องร้องเรียนสอดคล้องตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
			 โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๔ แล้ว

๑๘

					 ๒) ในประเด็นที่ผู้ร้องเรียนประสงค์จะเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหายเป็น
			 จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น กสทช. หรือสำ�นักงาน กสทช. ไม่มีอำ�นาจตาม พ.ร.บ. องค์กร
			 จัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
			 กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
			 ที่จะพิจารณาให้ได้
					 ๓) เมื่อบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน โดย
			 สอดคล้องตามทีป่ ระกาศ กทช. เรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
			 กำ�หนดแล้ว กรณีนี้จึงไม่มีเหตุให้ เลขาธิการ กสทช. ออกคำ�สั่งทางปกครองตาม มาตรา ๖๔
			 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันจะนำ�ไปสู่การบังคับทาง
			 ปกครอง ตามมาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อีก
		 				 ๔) กรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ปรับลดค่าบริการตาม ๑) ไม่เป็นการตัดสิทธิของ
			 ผู้ร้องเรียนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ต่อหน่วยงานอื่นอีก

สำนักงาน กสทช.
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

๑๙

ภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
		 ปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
มุ่งเน้นการดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ การส่งเสริมและเผยแพร่
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท การจัดทำ�สารบบและ
สำ�นวนเรื่องไกล่เกลี่ย การจัดทำ�รายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำ�เนินการไกล่เกลี่ย เสนอต่อ กสทช.
เพื่อทราบทุกเดือน การประเมินผลการดำ�เนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนทั่วไปและผู้บริโภครับทราบ ตลอดจนการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา สรุปได้ดังนี้
		 ๑. การดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		 			 รท. ได้ดำ�เนินการประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีเพื่อจัดให้มีการ
			 ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทระหว่างผูร้ บั ใบอนุญาต
			 ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ ผูร้ อ้ งเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
			 ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีเรื่องที่คู่กรณีประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ
			 รวมทั้งสิ้นจำ�นวน ๑๕๒ เรื่อง แยกเป็น ๔ กรณี ดังนี้

๒๐

			๑.๑ เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ จำ�นวน ๗ เรื่อง
					 (๑) ถูกคิดค่าบริการจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สมัครใช้
จำ�นวน ๑ เรื่อง
		 			 (๒) ปัญหาคุณภาพสัญญาณ อินเทอร์เน็ต		
จำ�นวน ๑ เรื่อง
		 			 (๓) ปัญหาถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย
						 ไม่ทราบสาเหตุ					
จำ�นวน ๑ เรื่อง
		 			 (๔) ปัญหาถูกเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จดทะเบียนเลขหมาย
						 โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับความยินยอม		
จำ�นวน ๑ เรื่อง
				 (๕) ได้รับสิทธิการโทรไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
						 รายงานส่งเสริมการขายที่สมัครบริการ /
						 ถูกคิดเวลาการโทรและค่าบริการผิดพลาด 		
จำ�นวน ๑ เรื่อง
		 			 (๖) การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน (Call Center)
จำ�นวน ๑ เรื่อง
				 (๗) ประสบปัญหาจากการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานไม่ได้
จำ�นวน ๑ เรื่อง
		

๑.๒ เรื่องร้องเรียนทีค่ กู่ รณีตกลงยุตขิ อ้ พิพาทกันได้กอ่ นมีการไกล่เกลีย่ ฯ จำ�นวน ๕๓ เรือ่ ง

		 ๑.๓ เรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยฯ และดำ�เนินการตาม
					 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
					 และพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ จำ�นวน ๗๘ เรื่อง

			๑.๔ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาแจ้งความประสงค์จากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
					 จำ�นวน ๕ เรื่อง
กราฟแสดงสถิติเรื่องที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยใน ปี ๒๕๖๐

๕ เรื่อง ๗ เรื่อง

๘๗ เรื่อง

เรื่องรองเรียนที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ๗ เรื่อง
เรื่องรองเรียนที่คูกรณีตกลงยุติขอพิพาทกันไดกอน
มีการไกลเกลี่ยฯ ๕๓ เรื่อง

๕๓ เรื่อง

เรื่องรองเรียนที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งไมประสงค
เขาไกลเกลี่ยฯ ๘๗ เรื่อง
เรื่องรองเรียนที่อยูระหวางรอการพิจารณา
แจงความประสงคจากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ๕ เรื่อง

รูปภาพที่ ๓ : กราฟแสดงสถิติเรื่องที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยใน ปี ๒๕๖๐
						 * ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน ที่คู่กรณีแจ้งความประสงค์ขอเข้าสู่กระบวนการ
						 ไกล่เกลี่ยสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
					(๑)
					 (๒)
					 (๓)
						
					 (๔)
					 (๕)

ปัญหาเสาสัญญาณทำ�ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ปัญหาถูกคิดค่าบริการผิดพลาด 			
ปัญหาถูกคิดค่าบริการจากข้อความสั้น
โดยไม่ได้สมัครใช้				
ปัญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต			
ปัญหาไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานได้

จำ�นวน ๒๓ เรื่อง
จำ�นวน ๒๓ เรื่อง
จำ�นวน ๒๓ เรื่อง
จำ�นวน ๑๗ เรื่อง
จำ�นวน ๑๕ เรื่อง

๒๑

กราฟแสดงประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน
ที่คู่กรณีแจ้งความประสงค์ขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สูงสุด ๕ อันดับ ปี ๒๕๖๐

อันดับที่ ๕

อันดับที่ ๑

อันดับที่ ๔
อันดับที่ ๒
อันดับที่ ๓

รูปภาพที่ ๔ : กราฟแสดงประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีแจ้งความประสงค์ขอเข้าสู่กระบวน
				 การไกล่เกลี่ยสูงสุด ๕ อันดับปี ๒๕๖๐
		 ๒. การส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย และ
๒๒

			 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
			 กิจการโทรคมนาคม

		 			 การส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย และการ
			 สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการ
			 เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย อาทิเช่น
			 การไกล่เกลี่ยคืออะไร ไกล่เกลี่ยแล้วได้อะไร มีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการหรือไม่ ประโยชน์
			 ของการไกล่เกลี่ยมีอะไรบ้าง และใครทำ�หน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย เป็นต้น ดังโครงการต่อไปนี้
			 (๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการรับและ
						 พิจารณาเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่
						 ของสำ�นักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล
						 โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี จำ�นวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน

รูปภาพที่ ๕ : โครงการสัมมนาฯ สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน กสทช.

			 (๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ
						 โทรคมนาคม “ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
						 ผู้เกี่ยวข้อง”ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ฮาเว่น
						 รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๓ คน

๒๓

รูปภาพที่ ๖ : โครงการสัมมนาฯ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้เกี่ยวข้อง

			 (๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ
						 โทรคมนาคม “ให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย และผู้เกี่ยวข้อง” ระหว่าง
						 วันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
						 จำ�นวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน

รูปภาพที่ ๗ : โครงการสัมมนาฯ ให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย และผู้เกี่ยวข้อง
๒๔

			 (๔) โครงการผลิตเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
						 ในกิจการโทรคมนาคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ผู้รับใบ
						 อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ร้องเรียน และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการ
						 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการ
						 ดำ�เนิ น การ และผลการดำ � เนิ น งานของศู น ย์ ไ กล่ เ กลี ่ ย ข้ อ พิ พ าทในกิ จ การ
						 โทรคมนาคม ที่เป็นทางเลือกสำ�คัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ระหว่าง
						 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ร้องเรียน ตลอดจนความเข้าใจ
						 ทีถ่ กู ต้อง เกีย่ วกับการดำ�เนินงานของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

๒๕

รูปภาพที่ ๘ : เอกสารเผยแพร่

		 ๓. การสำ�รวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ

			 โทรคมนาคม ปี ๒๕๖๐

		 			 การสำ�รวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
			 ปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสำ�นักงาน กสทช.
			 ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
			 แห่งชาติ ว่าด้วยการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ จำ�นวน ๓๒ คน จาก ๑๐๐% สามารถ
			 วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับร้อยละ ๙๔.๒๕
ไมพึงพอใจ รอยละ ๕

พึงพอใจ รอยละ ๙๔.๒๕%

๒๖

รูปภาพที่ ๙ : กราฟแสดงความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
				 ในกิจการโทรคมนาคม
		 ๔. การเข้าศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๐ จาก

			 กรมกิจการผู้บริโภค สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
			 ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

		 			 คณะศึกษาดูงานจากกรมกิจการผูบ้ ริโภค สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยีย่ มชม
			 และศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ของสำ�นักงาน กสทช. ใน
			 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
			 ในกิจการโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ได้ให้ข้อมูลและ
			 บรรยายสรุป การดำ�เนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ขั้นตอนการ
			 ทำ�งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ให้กับผู้เข้า
			 ศึกษาดูงาน

รูปภาพที่ ๑๐ : การเข้าศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

๒๗

รูปภาพที่ ๑๑ : การเข้าศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

ภารกิจด้านการจัดระเบียบการบริหารข้อมูล
		 เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน งานด้านฐานข้อมูล CRM หรือ
Customer Relationship Management รวมถึงฐานข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น รท. จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีสว่ นช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทำ�งาน และการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยในปี ๒๕๖๐ รท.
ได้ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน และฐานข้อมูล CRM ให้สอดคล้องตามโครงสร้าง
ของสำ�นัก รท.
		 โดย รท. ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในส่วนการรับ และพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ให้เป็นการจัดการเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดสร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนกระทั่งเรื่องร้องเรียนนั้น
ได้รับการยุติ โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑ ส่วน
จัดการเรื่องร้องเรียน ๒ และส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๓ ในส่วนของระบบรับเรื่องร้องเรียนและฐานข้อมูล
CRM จำ�เป็นต้องปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานให้สอดคล้องกับโครงสร้างภายในใหม่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับใบอนุญาต ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาของผู้รับ
ใบอนุญาต และขั้นตอนการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาไปยังผู้ร้องเรียน นอกจากนั้นระบบรับเรื่องร้องเรียน
และฐานข้อมูล CRM ยังสามารถสรุปรายงานประสิทธิภาพผลการดำ�เนินงานในแต่ละส่วนฯ และประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้บริหารทราบได้ดียิ่งขึ้น

๒๘

ภารกิจด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของผู้บริโภค
		 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์และวางแผน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพยายามแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและสร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและ
สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ
ในสิทธิและเสรีภาพของผูบ้ ริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม และสามารถใช้ชอ่ งทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน
จากการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ด�ำ เนินการด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
		 ๑. การจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคใน

			 กิจการโทรคมนาคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี ๒๕๖๐

		 			 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิ
			 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค ผ่านการออกบูธ
			 นิทรรศการในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
			 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือและ
			 สิ่งพิม พ์ ซึ่งจัด โดยสมาคมผู้จัด พิม พ์ และผู ้ จ ำ � หน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย ได้ แก่
			 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ งานบุ๊คแฟร์ ซึ่งพบว่า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและ
			 ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี เห็นได้จากการที่มีประชาชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ
			 ในบูธนิทรรศการของสำ�นักงาน กสทช. เป็นจำ�นวนมาก
		 			 โดย รท. ได้ดำ�เนินการจัดบูธนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเกี่ยวกับ
			 หนังสือและสิ่งพิมพ์ ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำ�นวน ๒ ครั้ง ได้แก่
		 		 ๑) งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
					 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
				 ๒) งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
					 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

๒๙

			
			
			
			

จากการจัดบูธนิทรรศการ ทั้ง ๒ งานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมบูธนิทรรศการ และตอบ
แบบประเมินผล จำ�นวน ๒,๖๐๘ คน ซึ่งพบว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แล้ว
ผู้เข้าร่วมบูธนิทรรศการสามารถตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการ
โทรคมนาคม ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการโทรคมนาคม และ
ประเด็นต่างๆ ได้ถูกต้องคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๙๖.๓ ซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจใน
			 ประเด็นต่างๆ ในระดับ “มาก”

๓๐

๓๑

		 ๒. โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีฐาน

			 ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค
			 ระยะ ๒
		 			 โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของ
			 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค ระยะ ๒
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์
			 เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล และ
			 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
			 ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบ
			 โทรศัพท์เคลื่อนที่
		 			โดยการจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีลักษณะการจัดงานในรูปแบบของการบรรยาย และ
			 การเสวนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อซักถามในประเด็น “คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบ
			 โทรศัพท์มือถือและสุขภาพ” โดยทีมวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย

๓๒

		 		 ๑) ดร. ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
						 ในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.
			 ๒) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/ผู้อำ�นวยการส่วน สำ�นักการอนุญาตและกำ�กับวิทยุคมนาคม
						 สำ�นักงาน กสทช.
			 ๓) ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/ผู้อำ�นวยการส่วน สำ�นักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
						 สำ�นักงาน กสทช.
			 ๔) ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ Scientist Emeritus, Health Canada 			
			
ที่ปรึกษาทางวิชาการของสำ�นักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
			 ๕) นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
						 สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
			 ๖) นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ นักฟิสิกส์รังสีชำ�นาญการพิเศษ
						 สำ�นักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
					ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทน
			 หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้น ำ � ชุ มชน นั ก วิ ช าการ และสื ่ อ มวลชนในท้ อ งถิ ่ น
			 จำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

					ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทน
			 หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู ้ น ำ � ชุ มชน นั ก วิ ช าการ และสื ่ อ มวลชนในท้ อ งถิ ่ น
			 จำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
				ครั้งที่ ๑ : ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงราย
						 และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน ๒๐๒ คน

๓๓

๓๔

				ครั้งที่ ๒ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศรีลำ�ดวน
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดศรีสะเกษ
						 และจังหวัด ใกล้เคียง จำ�นวน ๒๑๐ คน

๓๕

๓๖

				ครั้งที่ ๓ : ภาคใต้ จังหวัดกระบี่
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดกระบี่
						 และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน ๒๐๐ คน

๓๗

๓๘

				ครั้งที่ ๔ : ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
						 และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน ๒๒๑ คน

๓๙

๔๐

				ครั้งที่ ๕ : กรุงเทพมหานคร
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในกรุงเทพมหานคร
						 และจังหวัดใกล้เคียง จำ�นวน ๒๕๔ คน

๔๑

๔๒

						ผลการดำ�เนินงาน :
						 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดมีความรูค้ วามเข้าใจ
				 เกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและสุขภาพ ร้อยละ ๘๘.๗๓ โดย “จังหวัดกระบี่”
				 มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ร้อยละ ๙๐.๑๕ รองลงมา คือ “จังหวัดศรีสะเกษ”
				 ร้อยละ ๘๙.๑๕
							 สำ�นักงาน กสทช. เห็นว่า การประชุมให้ความรู้ดังกล่าว ช่วยเผยแพร่ความรู้และ
				 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังได้รับ
				 การตอบรับเข้าร่วมการประชุมจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็น
				 ควรขยายพื้นที่ให้ความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น
		 ๓. โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถานีฐาน

			 ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค
			 ระยะ ๓
		 				 โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของ
			 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค ระยะ ๓ มี
			วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ การตั ้ ง สถานี ฐ านของระบบ
			 โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล
			 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ หน่วยงาน
			 ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบ
			 โทรศัพท์เคลื่อนที่
					 โดยการจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีลักษณะการจัดงานในรูปแบบของการบรรยาย และ
			 การเสวนาให้ ค วามรู ้ และแลกเปลี ่ ย นข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น “คลื ่ น วิ ท ยุ จ ากสถานี ฐ าน
			 ระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ” โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นที่
			 เกี่ยวข้องจากสำ�นักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
			 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียน
			 นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน
			 ในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้		
			 ครั้งที่ ๑ : ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี		
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดสระบุรี
						 และจังหวัดใกล้เคียง

๔๓

๔๔

				ครั้งที่ ๒ : ภาคใต้ จังหวัดสตูล
			 ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโรงแรมพินนาเคิล จังหวัดสตูล		
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในจังหวัดสตูล
						 และจังหวัดใกล้เคียง

๔๕

๔๖

				ครั้งที่ ๓ : กรุงเทพมหานคร
			 ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์			
				 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน
						 ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในกรุงเทพมหานคร
						 และจังหวัดใกล้เคียง

๔๗

			 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีกจำ�นวน ๓ ครั้ง

		 ๔. สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

			 โทรคมนาคม

		 				 การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
			 ในกิจการ โทรคมนาคม ในปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
			 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้แก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
			 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริโภคได้มีความรู้เท่าทัน และตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
			 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของ
			 กสทช. และสำ�นักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และช่องทาง
			 ในการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

				๔.๑ สื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเผยแพร่ทั่วไป จำ�นวน ๖ รายการ ประกอบด้วย
			 		 (๑)		 หนังสือ “ถาม-ตอบ ปัญหาด้านโทรคมนาคม”
								เป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อให้ความรู้แก่
						 ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการโทรคมนาคม และการ
						 คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในลักษณะของคำ�ถามและคำ�ตอบ และ
						 เป็นการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค เพือ่ ให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างเท่าทัน
						 และไม่ถกู เอาเปรียบจากผูใ้ ช้บริการ ซึง่ การจัดพิมพ์ครัง้ นี้ เป็นการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ ๔
						 จำ�นวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม

๔๘

		 		 (๒)		 หนังสือ “สิทธิควรรู้..สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
		 						 เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สำ�หรับ
						 ผู้บริโภคทีป่ ระสบปัญหาในการใช้บริการโทรคมนาคม ทีป่ ระกอบด้วย โทรศัพท์บา้ น
						 โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต รวมถึงสิทธิพื้นฐานในการใช้
						 บริการโทรคมนาคม ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ
						 โทรคมนาคม เช่น การยกเลิกข้อความ SMS กวนใจ/ไม่ได้ตั้งใจสมัคร การเช็ค
						 โปรโมชั่นมือถือ เป็นต้น ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ จำ�นวน
						 ๑๕,๐๐๐ เล่ม

		 				 (๓)		 หนังสือ “คู่มือสำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
		 						 เป็นการรวบรวมเนือ้ หาเกีย่ วกับปัญหาจากการบริการโทรคมนาคม ข้อแนะนำ�
						 และขัน้ ตอนในการร้องเรียนต่อบริษทั ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม และการร้องเรียนต่อ
						 สำ�นักงาน กสทช. รวมถึงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
						 ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ จำ�นวน ๒๙,๐๐๐ เล่ม

						(๔) หนังสือ “การ์ตูนมือถือในมือเด็ก”					
							 เป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อเผยแพร่
						 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิด
						 ความเข้าใจ จนนำ�ไปสู่ความตระหนักรู้ถึงสิทธิของตนเอง และมีความรู้เท่าทัน
						 การใช้บริการเทคโนโลยีและโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการ ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งนี้
						 เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๖ จำ�นวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม

		 		 (๕) หนังสือการ์ตูน “สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
							 เป็นการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพื่อเผยแพร่
						 ให้ผ ู ้ บ ริ โ ภคและประชาชนได้ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ ท ี ่ พ ึ ง มี ต ามกฎหมาย และช่ อ งทาง
						 การร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจง่าย
						 ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๖ จำ�นวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
๔๙

					(๖) หนังสือ “มือถือไปเมืองนอก (Mobile Passport)” 		
							 เป็น การปรับ ปรุงเนื้อหาของหนั ง สื อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทั น สมั ย เพื ่ อ นำ � เสนอ
						 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ หรือโรมมิ่ง และ
						 ข้อควรระวั ง ในการใช้ บ ริ ก ารโรมมิ ่ ง เพื ่ อ ป้ อ งกั น ค่ า ใช้ จ ่ า ยบานปลาย ซึ ่ ง การ
						 จัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๔ จำ�นวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม

		 				 โดยในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ด�ำ เนินการเผยแพร่หนังสือ และชุดแผ่นพับให้แก่หน่วยงานต่างๆ
			 และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ รท. จัดขึ้น รวมทั้งส่งไปยังสำ�นักงาน กสทช. ทั้งใน
			 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเอกสารเผยแพร่
			 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
						

๕๐

หนังสือ “ข้อควรรู้...คู่มือออนไลน์” จำ�นวน ๖,๗๗๓ เล่ม

							

หนังสือ “คู่มือสำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำ�นวน ๔,๓๓๓ เล่ม

							

หนังสือ “ถาม-ตอบ ปัญหาด้านโทรคมนาคม” จำ�นวน ๕,๔๐๐ เล่ม

							

หนังสือ “สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำ�นวน ๔,๕๔๑ เล่ม

							

หนังสือการ์ตูน “มือถือในมือเด็ก” จำ�นวน ๔,๑๐๓ เล่ม

							

หนังสือการ์ตูน “สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำ�นวน ๓,๑๖๓ เล่ม

							

หนังสือ “มือถือไปเมืองนอก (Mobile Passport)” จำ�นวน ๑,๐๔๓ เล่ม

							

หนังสือ “สิทธิควรรู.้ .สำ�หรับผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำ�นวน ๒,๕๔๙ เล่ม

							

หนังสือ “ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” จำ�นวน ๖,๑๙๓ เล่ม

							

หนังสือ “ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” จำ�นวน ๗๐ เล่ม

							

แผ่นพับ “รู้เท่าทันการหลอกลวง” จำ�นวน ๑๑,๗๑๙ แผ่น

							

แผ่นพับ “การระงับข้อพิพาททางเลือก” จำ�นวน ๗๐ แผ่น

							 ชุดแผ่นพับ “เรื่องเด่นควรรู้สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
								 จำ�นวน ๗,๓๙๙ ชุด
							

แผ่นพับ “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือ” จำ�นวน ๕๗,๔๐๐ แผ่น

							

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี ๒๕๕๙ สำ�นัก รท. จำ�นวน ๖๑๐ เล่ม

					๔.๒ ภาพ Infographic เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
								 มีรายละเอียดดังนี้

๕๑

ปิดเน็ตก่อนไปนอก

๕๒

ยกเลิกข้อความ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร

๕๓

เช็คสิทธิการย้ายค่ายมือถือ

๕๔

ตรวจสอบโปรโมชั่น ยอดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
และฟังคำ�ประกาศ

๕๕

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและสุขภาพสิทธิ

๕๖

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการโทรคมนาคม

๕๗

สิทธิความเป็นส่วนตัวประกาศสิทธิ

๕๘

ข้อควรระวังในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ

๕๙

สิทธิน่ารู้สำ�หรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน

๖๐

มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม

		 ๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้านเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ

			 โทรคมนาคม

		 				 นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ที่สำ�นักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
			 ทุกราย จัดทำ�ช่องทางในการยกเลิกบริการ SMS ผ่านระบบ IVR โทร *๑๓๗ โทรออก
			 บริการฟรี เบอร์เดียวทุกเครือข่าย ยกเว้น TOT3G โดยให้พิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ไม่ต้องการ
			 เว้นวรรคแล้วพิมพ์ b ส่ง SMS ไปที่ ๑๓๗
						 นอกจากนั้น รท. ได้ดำ�เนินการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้
			 แก่ผู้บริโภค กรณีปัญหาที่เกิดจากการได้รับ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร พร้อมทั้งแนะนำ�
			 ช่องทางในการยกเลิก SMS มาอย่างต่อเนื่องโดยในปี ๒๕๖๐ รท. ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่
			 ประชาสัม พัน ธ์สื่อนอกบ้าน เกี่ยวกั บสิ ท ธิ ข องผู ้ บริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคม โดยมี
			 วัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ช่องทางการ
			 ร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้รับทราบ ภายใต้กิจกรรม
			 ดังกล่าว รท. ได้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
					๕.๑ ป้ายโฆษณาท้ายรถตูร้ บั จ้างสาธารณะ เส้นทางวิง่ ระหว่างกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
						 ประกอบด้วย ๑๑ เส้นทาง ดังนี้
		 				
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

(๑)		 เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า – บางบัวทอง
(๒)		 หมอชิตใหม่ – ปากเกร็ด
(๓)		 เซ็นทรัลลาดพร้าว – ท่าน้ำ�นนท์
(๔)		 สีลม – ห้างบางลำ�พูงามวงศ์วาน
(๕)		 มีนบุรี – บางพลี
(๖)		 ฟิวเจอร์พาร์ค – เดอะมอลล์บางกะปิ
(๗)		 บางกะปิ – ปากน้ำ� สมุทรปราการ
(๘)		 ฟิวเจอร์พาร์ค – การเคหะบางพลี
(๙)		 รังสิต – ท่าน้ำ�สี่พระยา
(๑๐) มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(๑๑) รังสิต – รามคำ�แหง

๖๑

				๕.๒ ป้ายโฆษณาภายในรถตู้รับจ้างสาธารณะ เส้นทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - 		
						 ปริมณฑลประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ดังนี้
						
						
						

๖๒

(๑) บางนา – ชลบุรี
(๒) หมอชิต – สำ�โรง
(๓) ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

				๕.๓ ป้ายโฆษณาท้ายรถบัสสาธารณะ เส้นทางวิ่งกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัดครอบคลุม
						 ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ เส้นทาง ดังนี้
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

(๑) กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
(๒) กรุงเทพฯ – น่าน
(๓) กรุงเทพฯ – เชียงราย
(๔) กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
(๕) กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
(๖) กรุงเทพฯ – อุดรธานี
(๗) กรุงเทพฯ – ตาก
(๘) กรุงเทพฯ – ระนอง
(๙) กรุงเทพฯ – ตราด
(๑๐) กรุงเทพฯ – สงขลา

๖๓

				๕.๔ ป้ายโฆษณาบนรถเมล์โดยสารสาธารณะ เส้นทางวิ่งภายในเขตกรุงเทพฯ
						 ประกอบด้วย ๑๑ เส้นทาง ดังนี้
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

๖๔

(๑) สาย ๙ กัลปพฤกษ์ – สถานีรถไฟสามเสน
(๒) สาย ๑๗ เคหะธนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(๓) สาย ๓๐ นนทบุรี – สายใต้ใหม่
(๔) สาย ๕๗ วงกลมธนบุรี – ชัยพฤกษ์
(๕) สาย ๙๘ ห้วยขวาง – กล้วยน้ำ�ไท
(๖) สาย ๑๑๐ พระราม ๗ – เทเวศร์
(๗) สาย ๑๒๔ สนามหลวง – โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ศาลายา
(๘) สาย ๑๒๕ ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(๙) สาย ๑๒๖ บางเขน – รามคำ�แหง
(๑๐) สาย ๑๓๒ เคหะบางพลี – พระโขนง
(๑๑) สาย ๑๔๖ วงกลมบางแค – ถนนกาญจนาภิเษก

				๕.๔ ป้ายโฆษณาเผยแพร่ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS เส้นทางหมอชิต – บางนา
						 และเส้นทางหมอชิต – บางหว้า โดยมีตำ�แหน่งป้ายโฆษณา ดังนี้
						
						
						
						
						
						

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ป้ายเหนือที่นั่ง
ป้ายทางเชื่อมระหว่างขบวน
ป้ายข้างจอทีวี
ป้ายบริเวณประตู
ป้ายช่องกระจก
ป้ายมือจับ

๖๕

				๕.๖ ป้ายแบนเนอร์ ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ กระจายตามตลาดและแหล่ง
						 ชุมชนทีส่ ามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นจำ�นวนมาก ณ กรุงเทพฯ และ ๗๕ จังหวัด
						 ทั่วประเทศ (ยกเว้น ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้) จำ�นวน ๑,๕๐๐ ป้าย
						
						
						
						
						
						

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ป้ายเหนือที่นั่ง
ป้ายทางเชื่อมระหว่างขบวน
ป้ายข้างจอทีวี
ป้ายบริเวณประตู
ป้ายช่องกระจก
ป้ายมือจับ

๖๖

				๕.๗ ป้ายกองโจร จำ�นวน ๕ แห่ง รวม ๑๐๐ ป้าย ดังนี			
้
						 (๑)
							
							
							
							

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งบริเวณ
- ถนนชอนตะวัน ตำ�บลปากน้ำ�โพ
- ถนน ๑๑๘๒ ตำ�บลวัดไทร
- ถนนสวรรค์วิถี
- ถนน ๓๐๐๔ ตำ�บลหนองปลิง

				 (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – นครราชสีมา
							 - ถนนสืบศิริทางไปเปปซี่
							 - ถนนเลียบนคร
							 - ถนนสืบศิริ เลียบทางรถไฟ
							 - ถนนหนองเรือคลองส่งน้ำ� - เชฟวัน
						 (๓) ภาคกลาง – นนทบุร						
ี
							 - ถนนชัยพฤกษ์ อำ�เภอปากเกร็ด
							 - ถนนบางกรวยไทรน้อย อำ�เภอบางบัวทอง
							 - ถนนบางกรวยกรุงเทพฯ อำ�เภอบางบัวทอง
							 - ถนนชัยพฤกษ์บางกรวย อำ�เภอบางบัวทอง
						 (๔) ภาคตะวันออก – ชลบุรี
							 - ถนนบายพาสชลบุรี
							 - ถนนชลบุรีตรงข้ามเซ็นทรัล
							 - ถนนบายพาสบางแสน
							 - ถนนบายพาสแยกบ้านบึง
						 (๕) ภาคใต้ – นครศรีธรรมราช						
							 - ถนนทางหลวง ๔๐๘ ตำ�บลท่าเรือ
							 - ถนนทางหลวง ๔๐๓ ตำ�บลนาสาร
							 - ถนนศิรินคร
							 - ถนนกะโรม

๖๗

				๕.๘ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณหน้าสำ�นักงาน กสทช. เขต ดังนี		
้
				
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

๖๘

(๑) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑ จังหวัดนนทบุรี
(๒) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
(๓) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๓ จังหวัดลำ�ปาง
(๔) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๔ จังหวัดสงขลา
(๕) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๕ จังหวัดจันทบุรี
(๖) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น
(๗) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๗ จังหวัดนครราชสีมา
(๘) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี
(๙) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๙ จังหวัดเชียงใหม่
(๑๐) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๐ จังหวัดพิษณุโลก
(๑๑) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๑ จังหวัดภูเก็ต
(๑๒) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๑๓) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดระนอง
(๑๔) สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๔ จังหวัดชุมพร

๖๙

๗๐

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
		 ๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา ในการสร้างความตระหนัก

			 รู้สิทธิผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม ให้กับสถาบันอุดมศึกษา “ไอดอลไทย รู้คิด
			 รูใ้ ช้ โทรคมนาคม”
		 			 ในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
			 ในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
			 “ไอดอลไทย รู้คิด รู้ใช้ โทรคมนาคม” ณ โรงแรมเดอะพีโน่ โฮเทล อำ�เภอปากช่อง
			 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
			 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน ๕๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์
			 จากสถาบันการศึกษา จำ�นวน ๑๐ สถาบันการศึกษา โดยแบ่งเป็นนิสิตนักศึกษา สถาบัน
			 การศึกษาละ ๔ คน และอาจารย์ ๑ คน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ดังต่อไปนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จังหวัด
พิษณุโลก
รอยเอ็ด
กรุงเทพ
นครศรีธรรมราช
นครราชสีมา
ขอนแกน
มหาสารคาม
กรุงเทพ
ศรีสะเกษ
กรุงเทพ

				 กล่าวเปิดงาน และบรรยาย ในหัวข้อ “กสทช. กิจการโทรคมนาคมกับการคุ้มครอง
			ผู้บริโภค” โดย นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
			 ผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้ให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
			 กิจกรรม ผลิตคลิปเข้าประกวดจำ�นวน ๕ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
			*๑๓๗ หยุดข้อความกวนใจ/ไม่ได้ตง้ั ใจสมัคร, *๑๕๑ เช็คสิทธิก์ อ่ นย้ายค่าย, *๑๖๕ ฟังคำ�
			 ประกาศสิทธิ์ เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ เช็คยอดการใช้งาน, *๑๐๖ โรมมิ่งต่างแดน และ
			 กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

๗๑

				 ทั้งนี้ รท. ยังได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากรจากภายนอก คือ นายวงศ์ทะนง ชัยณรงค์สงิ ห์
			 (โหน่ง) ผู้บริหารนิตยสาร STANDARD ครีเอทีฟ และพิธีกร เป็นผู้มาถ่ายทอดความคิด
			 สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เกิดความเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์คลิปไปในทิศทาง
			 ที่ถูกต้องด้วย โดยมีการตัดสินคลิปจากคะแนนโหวต ผ่านหน้าเว็บไซต์ สำ�นักงาน กสทช.
			 ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้
			 				
							
			 				
			 				

๗๒

รางวัลชนะเลิศ : เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ “มหาวิทยาลัยนเรศวร”
จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : เรื่อง * ๑๕๑ เช็คสิทธิ์ก่อนย้ายค่าย ได้แก่ “มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี” จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : เรื่อง * ๑๕๑ เช็คสิทธิ์ก่อนย้ายค่าย ได้แก่
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย : เรื่อง *๑๖๕ ฟังคำ�ประกาศสิทธิ์ เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ เช็คยอด
การใช้งาน ได้แก่ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” จังหวัดนครราชสีมา

		 ๒. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูน้ �ำ เครือข่ายภาคประชาชน

			 ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด

		 			 รท. ได้ดำ�เนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ�เครือข่ายภาค
			 ประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ขึ้น เมื่อวันที่
			 ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
			 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ
			 กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย
			 ผู้นำ�เครือข่ายภาคประชาชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมและ
			 คุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ และได้ผ่านการอบรมเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคมเบื้องต้นร่วมกับสำ�นักงาน กสทช. มาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
			 ศักยภาพผู้นำ�เครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
			 ๗๗ จังหวัด ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ไปยัง
			 คนในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
			 การขับเคลื่อนเครือข่ายในการพัฒนา ปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตน รวมทั้ง
			 คนในพื้นที่และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่
		 			 รท. ได้รวบรวมผลการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคมของผู้นำ�เครือข่ายฯ ทุกจังหวัดใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาค ๑ นนทบุรี ภาค ๒
			 ขอนแก่น ภาค ๓ ลำ�ปาง และภาค ๔ สงขลา เพื่อนำ�ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ รท. และที่
			 สำ�คัญคือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก
			 สำ�หรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่ของผู้นำ�เครือข่ายฯ ในแต่ละปี และอาจจะ
			 มีการคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบ ในเรือ่ งการจัดกิจกรรมฯ อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
			 ต่อไป ซึ่งการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
			 ในพื้นที่ของผู้นำ�เครือข่ายฯ นั้น รท. ได้สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในการประชาสัมพันธ์
			 เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ไวนิล ป้าย ของที่ระลึก ข้อมูล
			 ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ รท. http://tcp.nbtc.go.th และ
			 เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ให้กับผู้นำ�เครือข่ายฯ ได้นำ�ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
			 เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ยังพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
			 ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ
					หัวข้อที่มีการนำ�เสนอในการจัดอบรมฯ ประกอบด้วย :
					 วันแรกของการจัดอบรม
		 				 ๑) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมยุค
							 ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

๗๓

		 				 ๒) การบรรยาย หัวข้อ “เรื่องเด่นควรรู้...สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
							 ปี ๒๕๖๐” โดย นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียน
							 และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช. มีประเด็นย่อย
							 ดังนี้
		 					 วิธีตรวจสอบสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้และ
								 ยอดการใช้งาน กด *๑๖๕ โทรออก
							 บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์มือถือ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” และการเช็ค
								 สิทธิก่อนย้ายค่าย กด *๑๕๑* เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก # โทรออก
							 การเชิญชวนสมัครใช้บริการ SMS รูปแบบใหม่ และการยกเลิกบริการ
								 SMS ที่กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร กด *๑๓๗ โทรออก
							 เครื่องโทรศัพท์มือถือราคาพิเศษกับเงื่อนไขโปรโมชั่นที่พึงระวัง
							 โทรศัพท์มือถือหมายเลขสวย เลขมงคล กับเงื่อนไขการใช้บริการที่ควรรู้
							 ผลกระทบต่อผู้บริโภค จากกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ
							 ปัญหาการสวมสิทธิสมัครใช้บริการโทรศัพท์มอื ถือ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
							 เรื่องเด่นอื่นๆ

๗๔

		 				 ๓) การบรรยาย/สาธิตวิธีใช้งาน หัวข้อ “แอปพลิเคชันของสำ�นักงาน กสทช.
							 สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
		 					 แอปพลิเคชัน “กันกวน” เครื่องมือปิดกั้น SMS ที่ไม่ต้องการ/การขายตรง
								 ทางโทรศัพท์มือถือ
								 โดย.. นางสาวกานต์ชนา เกตุสวุ รรณ (สำ�นักการอนุญาตประกอบกิจการ
								 โทรคมนาคม ๑ สำ�นักงาน กสทช.)
							 แอปพลิเคชัน “Mobile NBTC ๑๒๐๐” ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ
								 สำ�นักงาน กสทช. ทางโทรศัพท์มือถือ
								 โดย.. นายเจษฎา นรเดชานันท์ (สำ�นักบริหารข้อมูลกลาง สำ�นักงาน กสทช.)
		 				 ๔) การบรรยาย หัวข้อ “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและสุขภาพ”
								 โดย.. ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ (ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและ
								 คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) และนายวีรศักดิ์ แก้วศรีดำ�
								 (สำ�นักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.)
						 วันที่สองของการจัดอบรม
		 				 ๕) การบรรยาย หัวข้อ “เศรษฐกิจแบบหลอมรวมกับการใช้โทรคมนาคมยุค
							 ดิจิทัล”
								 โดย.. ดร.อภิชาติ ดำ�ดี และ อาจารย์ณธชญ พุ่มพฤกษี

		 				 ๖) ถอดบทเรียนการทำ�งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ของ
							 ผู้แทนเครือข่าย ภาคประชาชน ๗๗ จังหวัด ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙		
								 โดย.. ดร.อภิชาติ ดำ�ดี และ อาจารย์ณธชญ พุ่มพฤกษี
						 ๗) การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการคุ้มครองสิทธิ
							 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุก ปี ๒๕๖๑”
							 โดย..
								 นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรตั (ผูอ้ �ำ นวยการส่วนสำ�นักรับเรือ่ งร้อง
								 เรียนและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.)
						 ๘) การระดมความคิดเห็น และนำ�เสนอร่างแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการ
							 คุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุกภาคประชาชน ในปี ๒๕๖๑
							 (แบ่งกลุ่ม ๔ ภูมิภาค) โดยวิทยากรกระบวนการ .. นำ�โดย ดร.อภิชาติ ดำ�ดี
						 ๙) การสรุปผลการจัดอบรม

๗๕

						
						
						
						
						

ผลการดำ�เนินงาน :
จากการเก็บข้อมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการโทรคมนาคม ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ ร้อยละ ๘๕.๕ ซึง่ ถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจ
ในประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก”

						
						
						
						
						
						
						

ข้อเสนอแนะ :
ในปีต่อไปเห็นควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ให้กับผู้นำ�เครือข่ายภาคประชาชน ได้นำ�ไปใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในพืน้ ทีต่ อ่ ไป และควรมีการประกวดจังหวัดดีเด่น ในด้านการดำ�เนิน
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ของผู้น�ำ
เครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๗๗ จังหวัด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้เกิดความตื่นตัว

		 ๓. การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

			 โทรคมนาคมและสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ประชาชน ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ใน ๕ ภูมภิ าค
				 รท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคม และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ใน ๕ ภูมิภาค
			 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
			 ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ
			 การรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสามารถใช้ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
			 จากการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะของการจัดงานเป็นรูปแบบการ
			 บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย สิทธิควรรู้
			 สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้แก่
๗๖

					 ๑) สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กับช่องทางในการร้องเรียนปัญหา
		 				 ๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท...ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
		 				 ๓) เรื่องเด่นควรรู้สำ�หรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ
							 ผู้ใช้มือถือ ควรใช้..
						 			 ไม่ว่าจะเติมเงินจำ�นวนเท่าไร ต้องใช้งานได้ ๓๐ วัน และสะสมได้
										 ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน
									 วิธีตรวจสอบสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้
										 และยอดการใช้งาน กด *๑๖๕ โทรออก
									 บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์มือถือ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” และ
										 การเช็คสิทธิก่อนย้ายค่าย กด *๑๕๑* เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก
										 # โทรออก

							 เรื่องเด่นอื่นๆ
						 			 เสาส่งสัญญาณมือถือส่งผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่
									 การประมูลเลขสวย
									 ผลกระทบต่อผู้บริโภค จากกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
										 โทรศัพท์มือถือ
									 การเสวนาเรื่อง “กสทช. กับมิติการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับบริการ
										 โทรคมนาคม”
				 การประชุมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด
นราธิวาส ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัย โดยจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑,๓๘๙ คน
มีรายละเอียด ดังนี้
					 การประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

						 แก่สาธารณะใน ๕ ภูมิภาค ดังนี้
					 ๑.
		 					
							
							
							

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครพนม)
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ววิ อำ�เภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร จำ�นวน ๒๘๙ คน
๗๗

๗๘

					 ๒.
		 					
							
							
							

ภาคตะวันออก (จังหวัดตราด)
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ บ้านปู รีสอร์ท ตราด อำ�เภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดตราดและจังหวัดระยอง จำ�นวน ๒๙๐ คน

๗๙

					 ๓.
		 					
							
							
						
							

๘๐

ภาคใต้ (จังหวัดสตูล)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำ�เภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน		
ในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
จำ�นวน ๒๗๗ คน

					 ๔.
		 					
							
							
							

ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี)
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรม RS ราชศุภมิตร อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จำ�นวน ๒๖๙ คน

๘๑

					 ๕.
		 					
							
							
							
							

๘๒

ภาคเหนือ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรมสีหราช อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย
จำ�นวน ๒๖๔ คน

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

ผลการดำ�เนินงาน :
จากการเก็บข้อมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจ ด้านสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการโทรคมนาคม ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ ซึ่งสามารถจำ�แนกออกได้เป็น ภาคเหนือ
ร้อยละ ๗๙.๗ ซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก”
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๗๙.๖ ซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจใน
ประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก” ภาคตะวันออก ร้อยละ ๘๒.๙ ซึ่งถือว่ามีความรู้
ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก” ภาคตะวันตก ร้อยละ ๘๓.๙
ซึง่ ถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก” ภาคใต้ ร้อยละ ๘๐
ซึ่งถือว่ามีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในระดับ “มาก” โดยพบว่า
ภาคตะวันตก มีค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการ
โทรคมนาคมมากที่สุด

						
						
						
						
						
						

ข้อเสนอแนะ :
ควรมีการเร่งสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิพนื้ ฐานในการใช้บริการโทรคมนาคม
ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ ๕ ภูมภิ าค
ให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการปรับปรุงรายละเอียดของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุม
ประเด็นใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิพน้ื ฐานในการใช้บริการโทรคมนาคม ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการมากขึ้นด้วย

		 ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชน ด้านการคุ้มครอง
			 ผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
				 ในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่าย
			 เยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ใน ๕ ภูมิภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
			 ประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพืน้ ทีจ่ ดั งานและจังหวัดใกล้เคียง
			 จำ�นวน ๑๐ โรงเรียนๆ ละ ๑๕ คน รวม ๑๕๐ คนต่อภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
			 ให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคม รู้เท่าทันการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้
			 ประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วัน และเผยแพร่ความรูไ้ ปยังบุคคลอืน่ ต่อไป รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาให้เกิด
			 เครือข่ายเยาวชนที่ช่วยสนับสนุน สำ�นักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิ
			 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษาต่อไป โดยมีจัดการประชุม ดังต่อไปนี้

๘๓

				๔.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม
						 เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย
		 				
						
						
						
						
						
						
						
						
						

๘๔

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา นครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนคำ�เตยอุปถัมภ์
โรงเรียนรามราชพิทยาคม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนธาตุพนม

				๔.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ภาคตะวันออก จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๖
						 กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย
		 				
						
						
						
						
						
						
						
						
						

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
โรงเรียนตราษตระการคุณ

๘๕

				๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครอง
						 ผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ภาคใต้ จังหวัดสตูล เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
						 โดยโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย
		 				
						
						
						
						
						
						
						
						
						

๘๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนควนโดนวิทยา
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนกำ�แพงวิทยา
โรงเรียนท่าศิลาบำ�รุงราษฎร์
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
โรงเรียนละงูพิทยาคม

				๔.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๙
						 สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนเทพมงคลรังสี
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำ�รุง
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ทีม ๑
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ทีม ๒
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทีม ๑
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทีม ๒
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

๘๗

				๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๗
						 กันยายน ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

๘๘

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
โรงเรียนแสนตอวิทยา
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ทีม ๑
โรงเรียนอุตรดิตถ์ ทีม ๒
โรงเรียนน้ำ�ริดวิทยา ทีม ๑
โรงเรียนน้ำ�ริดวิทยา ทีม ๒
โรงเรียนด่านแม่คำ�มัน

		 ๕. การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
			 ในการใช้สื่อออนไลน์ ของ กดยช. ประจำ�ปี ๒๕๖๐
				 สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้
			 มีคำ�สั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐
			 กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
			 ในการใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ โดยมี น ายวั ล ลภ ตั ง คณานุ ร ั ก ษ์ เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ
			 รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
			 เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้แทนเด็ก
			 และเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยสำ�นักงาน
			 กสทช. ได้มอบหมายให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
			 โทรคมนาคม (รท.) เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมของ
			 อนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
					 สำ�หรับในปี ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้
						
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
							 ใช้ส่อื ออนไลน์ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
							 ชั้น ๒ อาคารดรุณวิถี กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
						
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
							 ใช้สื่อออนไลน์ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
							 ชั้น ๓ อาคาร ๖ ชั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชน
						
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
							 ใช้สื่อออนไลน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
							 ชั้น ๒ อาคารดรุณวิถี กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
						
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เชือ่ มโยงการทำ�งานกับศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ น
							 การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ณ โรงแรมอีสติน
							 มักกะสัน กรุงเทพฯ
				 จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
			 เยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ของ รท. ผ่านการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ข้างต้น สามารถ
			 สรุปได้ ดังนี้
					 ๑)
							
							
							
							
							
							

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย ได้มีระบบกลไกที่ชัดเจน ในการ
ขับเคลือ่ นการส่งเสริม และปกป้องคุม้ ครองครองเด็กและเยาวชน ให้รเู้ ท่าทัน
ในการใช้สอ่ื ออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกฎหมาย มีองค์ความรู้
และมี ก ารจั ด การความรู ้ ท ี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ ว างยุ ท ธศาสตร์ ไว้
จำ�นวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๘๙

				 จากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
			 เยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ของ รท. ผ่านการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ข้างต้น สามารถ
			 สรุปได้ ดังนี้
					 ๑)
							
							
							
							
							
							

มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เห็นชอบยุทธศาสตร์สง่ เสริม
และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย ได้มีระบบกลไกที่ชัดเจน ในการ
ขับเคลือ่ นการส่งเสริม และปกป้องคุม้ ครองครองเด็กและเยาวชน ให้รเู้ ท่าทัน
ในการใช้สอ่ื ออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกฎหมาย มีองค์ความรู้
และมี ก ารจั ด การความรู ้ ท ี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ ว างยุ ท ธศาสตร์ ไว้
จำ�นวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

									 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนากลไกและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและ
												 มีประสิทธิภาพ
									 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและ
												 เยาวชน อันประกอบไปด้วย มาตรการด้านการพัฒนา
												 และปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและ
												 ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
												 จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการ และด้านการช่วยเหลือ
												 คุ้มครอง และเยียวยา
									 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย
									 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม
									 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างความตระหนักสาธารณะ

๙๐

					ทั้งนี้ สำ�นักงาน กสทช. ถูกกำ�หนดให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
			 ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ ๒
			 รวมทั้งกำ�หนดให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
			 โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ ๓
					 ๒)
							
							
							
							
							
							
							
							

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในระดับประเทศ จะมีคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำ�หน้าที่
เสนอนโยบาย แนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกีย่ วกับการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้ง
กำ�หนดแนวทางการประเมินผล และรายงานต่อ กดยช. เป็นระยะ

				 นอกจากนั้น ยังเห็นควรให้มีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง
			 คุ้มครองเด็กเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ หรือศูนย์ COPAT - Child Online Protection
			Action Thailand ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�นโยบาย เป้าหมาย และกำ�กับ
			 ติดตามการดำ�เนินงานในระดับชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และการดำ�เนินงาน
			 ด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ของประเทศ
			 ให้บรรลุตามเป้าหมาย
				 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มคี �ำ สัง่ ที่ ๘๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
			 ให้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าวขึน้ เพือ่ เป็นหน่วยเชือ่ มประสานการทำ�งานกับหน่วยงาน
			 องค์กร และเครือข่ายที่ทำ�งานด้านการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการ
			 ใช้สอ่ื ออนไลน์ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนด้านสือ่ ออนไลน์ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
					 โดยในการดำ�เนินงานในช่วงแรกนั้น COPAT ได้ออกแถลงการณ์เตือนภัยและเผยแพร่
			 เรือ่ งต่างๆ ทาง Facebook Page COPAT Center เช่น COPAT ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
			 เตือนภัยเด็กนักเรียนทั้งหญิงและชาย จะถูกหลอกเล่นเสียวผ่านกล้อง ถูกอัดคลิปข่มขู่
			 บางกรณีเชื่อมโยงยาเสพติด และค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่ง รท. ได้ให้ความร่วมมือในการแชร์
			 และเผยแพร่ข้อมูลจาก Facebook Page ดังกล่าว ไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
			 ของ รท. เช่น Facebook Page ของ รท. และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการบรรยาย เพื่อให้ความรู้
			 กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ รท. ยังมีการประสานงานกับ ศูนย์ COPAT
			 อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะให้ความรวมมือกับศูนย์ COPAT ในประเด็นต่างๆ ที่อยู่
			 ในอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักงาน กสทช. ต่อไป

๙๑

ภารกิจด้านอำ�นวยการ
		 ๑. งานบริหารบุคคล		
			๑.๑ อัตรากำ�ลัง
						 รท. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามคำ�สั่งสำ�นักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗
					 ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องกำ�หนดส่วนงานภายในสำ�นัก สำ�นักงาน
					 กสทช. ภาค สถาบัน และสำ�นักงานกองทุน และอำ�นาจหน้าที่
						 โดยในปี ๒๕๖๐ รท. มีอัตรากำ�ลังรองรับภารกิจดังกล่าว ๒๘ อัตรา ประกอบด้วย
					 พนักงานประจำ� และพนักงานตามสัญญาจ้าง ๒๕ อัตรา และลูกจ้าง ๓ อัตรา
เพศ

วุฒิการศึกษา

ระดับตำแหนง / เทียบเทา

รวม

สวน/งาน
ผูอำนวยการสำนัก

๑

-

-

-

๑

๑

-

-

-

-

-

๑

รับเรื่องรองเรียนและระบบฐานขอมูล

๔

๔

๓

๕

-

-

๑

๓

๒

๑

๑

๘

พิจารณาเรื่องรองเรียน

๓

๓

๓

๓

-

-

-

๒

๒

๑

๑

๒

สงเสริมความตระหนักรูและ
สรางเครือขายผูบริโภค

๑

๘

-

๙

-

-

๑

๕

-

๒

๑

๙

ไกลเกลี่ยขอพิพาท

๑

๑

-

๒

-

-

๑

๑

-

-

-

๒

อำนวยการ

-

-

๑

๑

-

-

-

๒

-

-

-

๒

๑๐

๑๘

๗

๒๐

๑

๑

๓

๑๓

๔

๔

๓

๒๘

รวมทั้งสิ้น

๙๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยังไม่รวมบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำ�นักงาน กสทช. ๒๔ คน)
			หมายเหตุ : อัตรากำ�ลังที่รองรับภารกิจของ รท. จำ�นวน ๒๘ อัตรา ปฏิบัติงานจริงที่ รท.
			 เพียง ๒๗ อัตรา อีก ๑ อัตรา ในส่วนพิจารณาเรื่องร้องเรียน สำ�นักงานฯ ได้มีคำ�สั่งให้ไป
			 ช่วยปฏิบัติหน้าที่ประจำ�งานเลขานุการ กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ตั้งแต่วันที่
			 ๑ กันยายน ๒๕๕๘

			๑.๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอำ�นาจหน้าที่
					 การแบ่งส่วนงานภายในสำ�นักเป็นไปตามคำ�สั่งสำ�นักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗
			 ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้กำ�หนดไว้ให้สอดคล้องกับภารกิจและอำ�นาจหน้าที่ของ
			 รท. ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยการบริหารงานขึน้ ตรงกับรองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม
			 ซึ่งโครงสร้างการแบ่งส่ว นงานภายในสำ � นั ก ได้ มอบหมายหน้ า ที ่ ก ารปฏิ บั ต ิ ง านให้ ก ั บ
			 พนักงานประจำ� พนักงานตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการโดยคำ�นึงถึง
			 ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมของบุคลากรทีม่ อี ยูเ่ ป็นหลัก ประกอบไปด้วย
			 ๔ ส่วน ๑ งาน ได้แก่ ส่วนรับเรือ่ งร้องเรียนและระบบฐานข้อมูล ส่วนพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
			 ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และงาน
			 อำ�นวยการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
					๑) ส่วนรับเรื่องร้องเรียนและระบบฐานข้อมูล
		 				 ๑.๑) รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อมูลเบื้องต้น
								 เกี่ยวกับผู้ร้อง
						 ๑.๒) ติดต่อประสานงานผูร้ อ้ งเรียน ผูร้ บั ใบอนุญาตและผูเ้ กีย่ วข้องในกระบวนการ
								 เรื่องร้องเรียน
						 ๑.๓) แก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นสำ�นักงาน
						 ๑.๔) จัดการฐานข้อมูลระบบรับเรือ่ งร้องเรียน และจัดทำ�สถิตขิ อ้ มูลเรือ่ งร้องเรียน
						 ๑.๕) ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
						 ๑.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
					๒) ส่วนพิจารณาเรื่องร้องเรียน
		 				 ๒.๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็นและชี้แจงเรื่อง
								 ร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
								 กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
						 ๒.๒) จัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครอง
								 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
						 ๒.๓) ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
						 ๒.๔) อำ�นวยการงานด้านเลขานุการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
								 กิจการโทรคมนาคม
						 ๒.๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
		 			๓) ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
		 				 ๓.๑) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
								 โทรคมนาคม
						 ๓.๒) สื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ให้แก่
								 ผู้บริโภค สนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ รับทราบ
								 ช่องทางในการเรียกร้อง และคุ้มครอง ตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

๙๓

						 ๓.๓)
								
						 ๓.๔)
						 ๓.๕)
								
						 ๓.๖)
								
						 ๓.๗)
								
						 ๓.๘)
						 ๓.๙)

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และข่าวสาร
จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำ�รายงานประจำ�ปี พัฒนาเนื้อหา และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็น
ช่องทางในการ ส่งผ่านข้อมูลสู่ผู้บริโภค
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภาค
ประชาชน ในการคุ้มครอง ผู้บริโภค
พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย และส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
จัดทำ�ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภค
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

			 ๔) ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		 				 ๔.๑) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
						 ๔.๒) ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
						 ๔.๓) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเรื่องไกล่เกลี่ย
						 ๔.๔) จัดทำ�ข้อมูลและสถิติ เกี่ยวกับการดำ�เนินการไกล่เกลี่ย ตลอดจนการ
								 ประเมินผลการไกล่เกลี่ย
						 ๔.๕) ดำ�เนินการสรรหา คัดเลือก และจัดทำ�ทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
						 ๔.๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙๔

		 			๕) งานอำ�นวยการ
					 ๕.๑) ปฏิบตั งิ านสารบรรณ และจัดทำ�หนังสือโต้ตอบทัว่ ไป รวมทัง้ การจัดเก็บเอกสาร
						 ๕.๒) จัดทำ�แผนต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำ�ปี แผนงบประมาณ แผนการ
								 จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง แผนควบคุ ม ภายใน และจั ด ทำ � ตั ว ชี ้ ว ั ด ผลการปฏิ บ ั ต ิ
								 งานประจำ�ปี เป็นต้น
						 ๕.๓) ติดตามและจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานตามแผนต่างๆ อาทิ รายงานผล
								 การดำ�เนินงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
								 รายงานการควบคุมภายใน และรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี
								 เป็นต้น
						 ๕.๔) ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษา เบิกจ่าย
								 ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำ�ปี
						 ๕.๕) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
								 ภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด
						 ๕.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

					 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ได้เห็นชอบ
			 สั่งการให้ รท. ปรับโครงสร้างส่วน/งานภายใน จากเดิม ๔ ส่วน ๑ งาน เป็น ๔ ส่วน ๒ งาน
			 ประกอบด้วย
						
						
						
						
						
						

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑
ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๒
ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๓
ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
งานฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
งานอำ�นวยการ

					การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อสำ�หรับการบริหารงานภายใน
			 เท่านั้น เพราะต้องการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ ให้มี
			 ความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันท่วงที เนื่องจากลักษณะ
			 งานตามภารกิจของ รท. เป็นงานที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความกดดัน ทั้งจากปัจจัย
			 ภายในและภายนอกค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
			 เรื่องร้องเรียน ประกอบกับผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ และมุ่งหวังให้บุคลากรมีความ
			 รอบรู้เกี่ยวกับงานในรูปแบบของสหวิทยาการ ที่สามารถเรียนรู้ระบบ วิธีการ และขั้นตอน
			 การทำ�งาน ภายในสายงานได้อย่างรอบด้าน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างทักษะความชำ�นาญ
			 ในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตนเอง ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นอีกด้วย
		 ๒. งานพัฒนาบุคลากร		
				 รท. ได้จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรของ รท. ได้มีการ
			 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะในการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
			 เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับ
			 สมรรถนะหลักที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้ อันประกอบไปด้วย
			๒.๑ หลักสูตร/โครงการที่ รท. เป็นผู้ดำ�เนินการเอง
					๑) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน ด้านการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จำ�นวน ๓ ครั้ง
						 ครั้งที่ ๑ : หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการในกำ�หนดนโยบายคุณภาพ และ
									 วัตถุประสงค์ คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕”
						 วันที่จัดอบรม ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
						 จำ�นวน 		 ๑๕ คน
						 สถานที่		 ห้องประชุม ๑ รท.

๙๕

						 ครั้งที่ ๒ : หัวข้อ “การทบทวนความเข้าใจและเรียนรู้การทำ�งาน ตามคู่มือ		
									 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕”
					 วันที่จัดอบรม ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
						 จำ�นวน 		 ๒๕ คน
						 สถานที่		 ห้องประชุม ๑ รท.
						 ครั้งที่ ๓ : หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพ
									 ภายในตามระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :
									 ๒๐๑๕ ของ รท.”
					 วันที่จัดอบรม ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
						 จำ�นวน 		 ๒๐ คน
					๒) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการรับและพิจารณา
						 เรือ่ งร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
						 สำ�นักงาน กสทช.
					 วันที่จัดอบรม ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
						 จำ�นวน
๒๖ คน
						 สถานที่
โรงแรมโนโวเทล โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัด
					๓) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้ สร้างทัศนคติ ทักษะ และการ
						 มีพฤติกรรมทีด่ ี ต่อการจัดการปัญหาเรือ่ งร้องเรียน และการจัดการด้านอารมณ์
						 ในงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยแบ่งเนือ้ หาออกได้เป็น ๒ ส่วน
๙๖

					 ส่วนที่ ๑ : มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
				
			 โทรคมนาคมในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
						 วันที่จัดอบรม ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
						 จำ�นวน 		 ๓๐ คน
						 สถานที่		 ห้องประชุม ๑ รท.
					 ส่วนที่ ๒ : มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะและ
									 พฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการตนเองต่อปัญหาเรื่องร้องเรียน		
		 				 วันที่จัดอบรม ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
						 จำ�นวน 		 ๓๐ คน
						 สถานที่		 ห้องการ์เด้นส์ ๔ ชั้น ๕ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

					๔) อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา
						 เรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
						 วันที่จัดอบรม ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐				
						 จำ�นวน 		 ๕๐ คน
						 สถานที่		 สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
					๕) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
						 ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้เกี่ยวข้อง
						 วันที่จัดอบรม ๒๙ – ๓๐ กันยายน และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		
						 จำ�นวน 		 ๒๐ คน
						 สถานที่		 โรงแรมฮาเว่น รีอสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
					๖) อบรมการใช้งานระบบการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลไกเครือข่ายผู้บริโภค
						 ในกิจการโทรคมนาคม
						 วันที่จัดอบรม ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐					
						 จำ�นวน 		 ๕ คน
						 สถานที่		 ห้องประชุม ๑ รท.
			๒.๒ หลักสูตร/โครงการที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
				 ๑) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสำ�รวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคม
					 ของประชากรไทย”
						 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										

๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๖ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
				

				 ๒) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบดิจิทัลกับการร้องทุกข์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
						
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๙๗

				 ๓) สัมมนาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
						 ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
						
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

			 ๔) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับยานยนต์ Connected and
						 Automated Vehicles”
						
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

			 ๕) อบรมหลักสูตร “Infocomm Media Executive Programme :
						 Sharing the Singapore Experience”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๓ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 ประเทศสิงคโปร์
					

					๖) อบรมหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
๙๘

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที		
่
โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

				๗) สัมมนาประชาพิเคราะห์ “โครงการพัฒนาแอปพิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพ
						 ของการบริการสำ�หรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
						 3G และ 4G เพื่อผู้บริโภค”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

				 ๘)
						
						
						

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การจั ด ตั ้ ง องค์ ก รที ่ ม ี ค วามอิ ส ระ อำ � นาจในการเป็ น ตั ว แทนของผู ้ บ ริ โ ภค
และสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕..

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

		

๒.๓ หลักสูตร/โครงการที่สำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ�เนินการ

				 ๑) สัมมนาด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

			 ๒) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Internet of Things : โอกาส ความท้าทาย
						 ความพร้อมและการกำ�กับดูแลของประเทศไทย
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

			 ๓) อบรมหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
						 โทรคมนาคม
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑๖ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

				 ๔) อบรมและทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน”
					 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๗ คน
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักงาน กสทช.

๙๙

			 ๕) อบรมการใช้งานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
						 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำ�นักงาน กสทช.
					 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										

๕ เมษายน ๒๕๖๐
๒ คน
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักงาน กสทช.

				 ๖) อบรมหลักสูตร “พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ก๑ (เร่งรัด)” 			
					 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										

๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
๖ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

				 ๗) อบรมหลักสูตร “การกำ�กับดูแลการแข่งขันและกำ�กับราคา” 			
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๑ สำ�นักงาน กสทช.

				 ๘) อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
						 พ.ศ. ๒๕๖๐ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำ�นักงาน กสทช.
๑๐๐

				 		
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๕ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

				 ๙) อบรมเรื่อง “การจัดเก็บเอกสารและความปลอดภัยของเอกสาร”
				 		
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๑๐) อบรมการใช้งานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และการลงนาม
						 อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำ�นักงาน กสทช.
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๓ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๑๑) อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
						 พ.ศ. ๒๕๖๐ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำ�นักงาน กสทช.”
					
						
						
						
			

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ สโมสรทหารบก

๑๒) อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๘ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๑๓) อบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารของสำ�นักงาน กสทช.
						 (Document and Records Management)”
					 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										
			

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๘ คน
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักงาน กสทช.

๑๔) อบรมหลักสูตร “Digital Skill Workforce (Digital Citizen)”

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๗ กรกฎาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

๑๐๑

			 ๑๕) อบรมหลักสูตร “Digital Trends in Big Data, Blockchain, Lot, Smart
						 Cities and Thailand ๔.๐”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 โรงแรม โนโวเทล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

			 ๑๖) อบรมหลักสูตร “Storytell for Leaders : How to influence engage
						 and inspire”
					
						
						
						
			

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๕ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ สโมสรทหารบก

๑๒) อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๘ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๑ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๑๗) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการบริหารและกำ�กับดูแลเลขหมาย
						 โทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก”
๑๐๒

					 วันที่เข้าร่วม
						 กิจกรรม		
						 จำ�นวน		
						 สถานที่		
										
			

๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
๑ คน
อาคารหอประชุมชัน้ ๑ สำ�นักงาน กสทช. และกองกำ�กับการ
ศูนย์รวมข่าว

๑๘) อบรมหลักสูตร “การยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบ”

					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๑ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๑๙) อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่ตำ�แหน่งพนักงานปฏิบัติการ
						 ระดับสูง”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒๑ สิงหาคม – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๑ คน
สถานที่		 ห้องฝึกอบรมชั้น ๘ สำ�นักงาน กสทช. หลักสี่

			 ๒๐) อบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการ (การเขียนโครงการและแผนงาน
						 ติดตามประเมินผล)”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๔ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๒๑) อบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการ (การเขียนโครงการและแผนงาน
						 ติดตามประเมินผล)”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๔ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

			 ๒๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการบริหารและกำ�กับดูแลเลขหมาย
						 โทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก”
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำ�นวน		 ๔ คน
สถานที่		 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

			 ๒๓) สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญ
						 และความจำ�เป็นของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสำ�นักงาน กสทช.
						 ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
					
						
						
						

วันที่เข้าร่วม
กิจกรรม		 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐๐
จำ�นวน		 ๒ คน
สถานที่		 อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำ�นักงาน กสทช.

๑๐๓

		 ๓. งานอำ�นวยการ		
			๓.๑ การจัดการงานระบบสารบรรณ
					 ในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ
					 ของสำ�นัก ให้เป็น ไปอย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยผ่ า นระบบสารบรรณ
					 อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการรับเข้าหนังสือทั้งหมด ๑๐,๘๑๗ ฉบับ แบ่งเป็น หนังสือ
					 จากหน่วยงานภายนอกสำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๖,๘๔๑ ฉบับ หนังสือจากหน่วยงาน
					 ภายในสำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๓,๙๗๖ ฉบับ
						 สำ�หรับการส่งออกหนังสือต่างๆ ไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ นัน้ มีจ�ำ นวนทัง้ หมด ๑๔,๙๗๑
					 ฉบับแบ่งเป็น หนังสือถึงหน่วยงานภายนอกสำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๑๑,๓๖๘ ฉบับ
					 และหนังสือถึงหน่วยงานภายในสำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๓,๖๐๓ ฉบับ ดังราย
					 ละเอียดปรากฏในตารางข้างท้ายนี้

เดือน

๑๐๔

เรื่องรับเขา

เรื่องสงออก

งานภายนอก

งานภายใน

งานภายนอก

งานภายใน

มกราคม

๖๔๘

๓๑๐

๑๐๘๐

๒๔๘

กุมภาพันธ

๕๘๗

๓๓๓

๑๐๙๐

๒๔๕

มีนาคม

๖๐๑

๓๔๗

๑๒๓๓

๒๙๑

เมษายน

๕๓๔

๒๕๗

๘๖๐

๑๙๒

พฤษภาคม

๖๔๒

๒๙๖

๔๓๗

๒๔๘

มิถุนายน

๖๐๕

๓๖๘

๑๐๐๓

๒๙๙

กรกฎาคม

๕๓๓

๓๐๙

๗๙๘

๒๒๕

สิงหาคม

๕๙๙

๗๖๖

๘๐๐

๓๖๓

กันยายน

๔๒๗

๓๗๙

๗๖๓

๓๐๓

ตุลาคม

๕๐๗

๓๕๗

๘๑๙

๓๔๕

พฤศจิกายน

๖๑๗

๓๒๗

๙๑๓

๓๙๕

ธันวาคม

๕๔๑

๓๒๗

๑๐๘๒

๔๔๙

รวม

๖๘๔๑

๓๙๗๖

๑๑๓๖๘

๓๖๐๓

			๓.๒ การจัดทำ�ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน (Key Performance Indicator: KPI)
					 ปี ๒๕๖๐ สำ�นักงาน กสทช. ได้มกี ารจัดทำ�ตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicator:
					 KPI) ภายใต้กรอบการประเมินการทำ�งานของสำ�นักงาน กสทช. โดยจำ�แนกออกเป็น
					 มิติ ๔ ด้าน ได้แก่
						 ๑) มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๕)
						 			 เพื่อต้องการวัดเกี่ยวกับการบรรลุผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินการตามภารกิจ
							 ตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และ
							 แผนปฏิบัติการที่ได้กำ�หนดไว้ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งมิติด้านประสิทธิผลนั้น รท. ได้
							 กำ�หนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน เป็นจำ�นวน ๙ ตัวชี้วัด โดยใน
							 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รท. ได้กำ�หนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการทำ�งาน
							 จำ�นวน ๙ ตัวชี้วัด และสามารถดำ�เนินการได้เกินเป้าหมายที่กำ�หนด จำ�นวน
							 ๘ ตัวชี้วัด สำ�หรับอีก ๑ ตัวชี้วัด ไม่สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
							 ที่กำ�หนดได้ เนื่องจาก รท. ได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความ
							 ตระหนักรู้ด้านสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการโทรคมนาคมให้กับผู้บริโภค โดยมี
							 การปรับแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสำ�รวจ และวัดความรู้ความ
							 เข้าใจของประชาชนหรือผู้บริโภคที่ถูกกำ�หนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
							 เข้าร่วมกิจกรรม โดยปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการสำ�รวจให้มี
							 ความชัดเจน และสอดคล้องกับความเป็นไปได้ ในการที่ผู้บริโภคสามารถ
							 นำ�ความรู้ที่ได้รับไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และการวิเคราะห์
							 ผลสำ�รวจในปี ๒๕๖๐ เน้นหลักสถิติและหลักการวิจัยประเมินผลที่ถูกต้องเพื่อ
							 ให้ได้ผลสำ�รวจที่มีความแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
					 ๒) มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๐)
									 เพื่อต้องการประเมินการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ
							 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เนื่องจากในมิติด้านนี้ รท. ไม่มีตัวชี้วัด ๑๐๕
							 ในระดับสำ�นักจึงมิได้มีการประเมินในมิติดังกล่าว				
					 ๓) มิติด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐)
		 						 เพื่อต้องการประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร
							 ทรัพยากร และการใช้จา่ ยงบประมาณ ทีม่ กี ารวัดผลสำ�เร็จตัง้ แต่การดำ�เนินการ
							 เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำ�นัก การ ตรวจรับงานภายในกรอบ
							 ระยะเวลาทีก่ �ำ หนด และการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จา่ ยเงินเฉลีย่ ๓ ไตรมาส
							 ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒-๔ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รท. สามารถดำ�เนินการได้
							 เกินเป้าหมายที่กำ�หนด ในการประเมินด้านประสิทธิภาพ จำ�นวน ๓ ตัวชี้วัด

			 		 ๔) มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๑๐)
		 						 เพื่อต้องการประเมินความสามารถในการพัฒนาองค์กรระดับสำ�นัก
							 และวัดระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาองค์กร ที่เกี่ยวข้องระบบการควบคุม
							 ภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานจากการทำ�
							 กิจกรรม ๕ ส. และระบบความสำ�เร็จของการจัดการองค์ความรู้ (KM) ระดับ
							 สำ�นัก โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รท. สามารถดำ�เนินการได้เกินเป้าหมาย
							 ที่กำ�หนด ในการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร ๓ ตัวชี้วัด
		 							 ภายใต้การประเมินผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของสำ�นักงาน กสทช.
							 ที่ได้มีการกำ�หนดให้ทำ�การประเมินผลการดำ�เนินงานของ รท. จำ�นวน ๑๕
							 ตัวชี้วัด เพื่อต้องการวัดผลสัมฤทธิ์การทำ�งานของสำ�นักในด้านประสิทธิผล
							 และประสิทธิภาพของงาน รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
							 งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร พร้อมกับได้มีการกระจายตัวชี้วัด
							 ของสำ�นักทัง้ ๑๕ ตัวชีว้ ดั ลงสูร่ ะดับบุคคลเพือ่ วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
							 การทำ�งานของบุคลากรในสังกัด รท. เช่นกัน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
							 ที่ผ่านมา รท. ได้ทำ�การวัดและประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในระดับสำ�นักและ
							 ระดับบุคคล ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กำ�หนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด

๑๐๖

									 ผลการประเมินสรุปได้ว่า รท. สามารถดำ�เนินการและบริหารจัดการงาน
							 ต่างๆ โดยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ โดย
							 บางตัวชี้วัดอาจไม่สามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจากได้
							 ทำ�การทบทวนและปรับเนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับเกณฑ์การสำ�รวจการ
							 ทำ�กิจกรรมสร้างความตระหนักรูด้ า้ นสิทธิพน้ื ฐานในการใช้บริการโทรคมนาคม
							 ให้กับผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงมากทีส่ ดุ และสามารถนำ�มาใช้ตอ่ ยอด
							 หรือปรับปรุงแผนการทำ�งานในปีต่อๆ ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
							 อย่างไรก็ตาม การประเมินตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บ่งบอก
							 ได้ว่าการทำ�งานตามภารกิจของ รท. เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอยู่ใน
							 เกณฑ์ที่ดีในระดับที่ยอมรับได้
			๓.๓ การจัดทำ�ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งของสำ�นักงาน กสทช.
					 สำ�นักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�หนดให้มีระบบการควบคุม
					 ภายใน (Internal Control) ซึง่ เป็นระบบทีผ่ กู้ �ำ กับดูแลฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ
					 ขององค์กร เป็นผูก้ �ำ หนดให้มขี น้ึ โดยเป็นการออกแบบการปฏิบตั งิ าน ทีม่ กี ารเชือ่ มโยง
					 ซึ่งกันและกันไว้ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้าง
					 ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำ�เนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
					 ภายใน ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
					 และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด

					 ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริตขององค์กร รายงานทางการเงิน
					 ที่จัดทำ�ขึ้น เพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลา
					 และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
					 การดำ�เนินงานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
					 ได้กำ�หนดไว้
						 โดยการที่จะทำ�ให้ระบบการควบคุมภายในสามารถดำ�เนินการได้อย่างมี
					 ประสิทธิภาพนั้น ควรทำ�ควบคู่ไปกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
					 (Risk Management) โดยหมายถึง กระบวนการในการกำ�หนดกลยุทธ์และการออกแบบ
					 ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้สามารถ
					 จัด การความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บที ่ อ งค์ ก รยอมรั บ เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ร ั บความมั ่ น ใจอย่ า ง
					 สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำ�หนดไว้ รวมทั้งในการทบทวน
					 และเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
					 แนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
					 ในการดำ�เนินงานและบริหารงานขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง สำ�นักงาน กสทช. เป็น
					 หน่วยงานของรัฐที่มุ่งหวังให้องค์กรมีความยั่งยืนในอนาคต มีกระบวนการทำ�งานที่มี
					 ความโปร่งใสทีส่ ามารถนำ�สูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
					 หรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยมีความระมัดระวัง และมีระบบของการควบคุมต่อปัญหา
					 ที่อาจจะเกิดขึ้น
						 ในปี ๒๕๖๐ สำ�นักงาน กสทช. ได้ก�ำ หนดให้มกี ารจัดทำ�ระบบการควบคุมภายใน
					 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐาน
					 การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมา พร้อมกำ�หนดให้
					 การควบคุมภายในระดับสำ�นัก เป็นตัวชี้วัดร่วมในมิติด้านการพัฒนาองค์กร ที่แต่ละ
					 สำ�นักภายในสำ�นักงาน จะต้องวัดผลในเรื่องของการจัดทำ�รายงานประเมินผลการ
					 ดำ�เนินการตามข้อปรับปรุงระดับสำ�นัก รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน การประเมิน
					 ความเสี่ยงและจัดลำ�ดับความเสี่ยงระดับสำ�นัก รวมทั้งจัดทำ�รายงานผลการประเมิน
					 การควบคุมภายในระดับสำ�นัก การให้แต่ละสำ�นักจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน
					 บริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพือ่ ขับเคลือ่ นและติดตามประเมินผลแผนการ
					 ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
					 โดยกำ�หนดให้แต่ละสำ�นักเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนฯ ระยะที่ ๑ และ
					 จัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนการควบคุมภายใน และการบริหาร
					 ความเสี่ยงของสำ�นักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อีกด้วย
							 ผลการดำ�เนินการเรือ่ งระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ ง
					 ในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้ พร้อมกับ
					 ได้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลำ�ดับความเสี่ยงของสำ�นัก จัดทำ�รายงานผล

๑๐๗

					 การประเมินการควบคุมภายในระดับสำ�นัก ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
					 จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
					 สำ�นักงาน กสทช. เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด และ
					 จัดทำ�แผนปฏิบัติการระยะที่ ๑ ได้ครบทุกรายการ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงระดับ
					 สำ�นักในครั้งนี้ รท. ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับสำ�นัก ตามหลัก
					 ทฤษฎี COSO และทำ�การวิเคราะห์องค์ประกอบ และจัดทำ�รายงานผลการประเมิน
					 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐ รวมถึงการจัดทำ�แนวทางการควบคุม
					 ภายในของสำ�นักปี ๒๕๖๑ ตามแบบที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้

๑๐๘

ภารกิจด้านการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
		 ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินการของผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้ดำ�เนินการใดๆ ในประการที่น่า
จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วย
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม โดยให้มีอำ�นาจในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าที่
อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กสทช. กำ�หนด
		 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำ�สั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และคำ�สั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบ อำ�นาจหน้าที่ ค่าตอบแทน และวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
		 ๑. องค์ประกอบ		
			ที่ปรึกษา
		 (๑)		 พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ		
			 (๒)		 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์		
			 (๓)		 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร		
			 (๔)		 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์		
			 (๕)		 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา		
			 (๖)		 นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ		
			 (๗)		 นายคณิต วัลยะเพ็ชร์		
			 (๘)		 รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี		
			 (๙)		 นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำ�นาจ		
			 (๑๐) พลโท ภัทร์ไพบูลย์ สังข์สุวรรณ		

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๐๙

			 (๑๑) พันตำ�รวจเอก พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ		
			 (๑๒) นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์		
			 (๑๓) นายจาตุร เกิดบ้านชัน		
			 (๑๔) รองเลชาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม		
			 (๑๕) ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง		
										
										
			 (๑๖) ผู้อำ�นวยการส่วนพิจารณารับเรื่องร้องเรียน		

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 ๒. อำ�นาจหน้าที่

๑๑๐

		 			 (๑)
						
						
						
					 (๒)
						
					 (๓)
						
						
						
						
					 (๔)
						
						
					 (๕)
						
						
						
						
						
						

พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ตามพระราช
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ให้ความเห็นและคำ�ปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม
รายงานผลการดำ�เนินการต่อคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ทราบทุก ๖ เดือน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ หรื อ คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
มอบหมายให้ ซึ่งคณะอนุกรรมการ จะมีวาระ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของ
ระเบียบคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะ
อนุกรรมการและคณะทำ�งาน พ.ศ. ๒๕๕๔

		 รท. ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
เช่น การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกิจการ
โทรคมนาคม และการจัดทำ�ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้

		 ๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
		 			 รท. ได้ดำ�เนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
			 ธันวาคม ๒๕๖๐ จำ�นวน ๑๓ ครั้ง ดังนี้
รท. ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
เช่น การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกิจการ
โทรคมนาคม และการจัดทำ�ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้

วันที่จัดประชุม

การจัดประชุม
๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๔. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๕. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๖. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๗. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๙. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๑๐. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๑๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๑๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
๑๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

		 ๒. การดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

			 กิจการโทรคมนาคม

		 			 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมได้ดำ�เนินงานตามอำ�นาจ
หน้าที่ ดังนี้
		 อำ�นาจหน้าที่ ข้อที่ ๑ พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพ
ระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๑๑

		 ๓. การจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นกิ จ การโทรคมนาคม

			 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

		 คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดการประชุมและมีอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการ
โทรคมนาคม นับตัง้ แต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้มีคำ�สั่งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และคำ�สั่งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๐ มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การจัดประชุม

จำนวนอนุกรรมการ
ที่เขารวมประชุม (คน)

๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๔. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
๕. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
๖. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
๗. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
๙. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
๑๐. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
๑๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
๑๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
๑๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

๙
๑๐
๗
๗
๘
๙
๘
๗
๖
๘
๗
๘
๗

๑๑๒
		 ๔. จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา ของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

			 ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม นับตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ – ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
		
การจัดประชุม
๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๔. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

จำนวนอนุกรรมการ
ที่เขารวมประชุม (คน)
๔
๑๑
๕
๗

การจัดประชุม

จำนวนอนุกรรมการ
ที่เขารวมประชุม (คน)

๕. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
๖. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
๗. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
๙. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
๑๐. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
๑๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
๑๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
๑๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

๗
๑๖
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๑๓
๙
๑๑

รวมเรื่องร้องเรียนที่บรรจุเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๒๕ เรื่อง

๑๑๓

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงาน กสทช.
		 ๑. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำ�นักงาน กสทช.
		 			 ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากร สำ�นักงาน กสทช. ได้กำ�หนดความต้องการ
			 ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาสำ�นักงาน กสทช. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยกลยุทธ์ที่
			 ๒ กำ�หนดให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้ และเสริมสร้างการเรียนรู้ในองค์กร และจัดทำ�
			 เส้นทางการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช. (NBTC KM Roadmap) ระยะเวลา ๓ ปี
			 (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) โดยกำ�หนดเป้าหมายหลัก และกิจกรรมการดำ�เนินการในแต่ละปี
			 และการมีส่วนร่วมของแต่ละสำ�นัก
					 ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สำ�นักงาน กสทช. ได้ทำ�โครงการประเมินผลการจัดการความรู้ของ
			 สำ�นักงาน กสทช. เพื่อต้องการประเมินผลภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาว่า การดำ�เนิน
			 การบริหารจัดการความรู้ของพนักงาน ตามเส้นทางการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช.
			 ระยะเวลา ๓ ปี บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
			 และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสำ�นักงาน กสทช. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ�นักงาน
			 กสทช. ได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งต้องการประเมินผลเฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว
			 ว่ามีการขับเคลื่อน มีกระบวนการและกิจกรรมอะไรบ้าง ที่บรรลุผลสำ�เร็จอย่างดียิ่งจนเป็น
			 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือต้องทุ่มเทกำ�ลังความสามารถและทรัพยากรอย่างมาก
			 จึงเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปได้ หรือมีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม จนเกิด
			 ผลสำ�เร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถนำ�ผลการประเมินเส้นทางการ
			 จัดการความรู้ฯ ไปใช้เป็นพื้นฐานสำ�หรับโครงการเส้นทางการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน
			 กสทช. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
๑๑๔

					 และในการทำ�โครงการประเมินผลการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช. ระยะเวลา
			 ๓ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) สำ�นักงาน กสทช. ได้มีการกำ�หนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล
			 ทั้งในโครงการที่มีลักษณะภาพรวม และโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการ
			 เก็บรวบรวมข้อมูล จากการทำ�แบบสอบถาม (Questionnaire) ของบุคลากรทุกคน และนำ�
			 มาวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิติ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่
			 เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดทำ�สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
			 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยสังเกตจากการ
			 ปฏิบัติงานของบุคลากรในบางหน่วยงานที่เป็นงานบริการ งานเทคนิค
					 จากกรอบแนวทางการทำ�งานข้างต้น ในปี ๒๕๖๐ สำ�นักงาน กสทช. จึงได้กำ�หนดให้
			 นำ�การจัดการองค์ความรู้ (KM) มาเป็นตัวชี้วัดในมิติด้านการพัฒนาองค์กร ที่แต่ละสำ�นักจะ
			 ต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยแต่ละสำ�นักต้องกำ�หนดให้มี CoP/ทีม KM ภายในสำ�นัก และ
			 แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้า CoP/ทีม KM และมีบุคลากรในสำ�นัก

					 เข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่ง CoP/ทีม KM ภายในสำ�นัก จะต้อง
			 ทบทวนหรือพิจารณากำ�หนดความรู้ที่จำ�เป็นเร่งด่วน ความรู้จำ�เป็นพื้นฐานตามภารกิจ และ
			 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำ�งานของสำ�นัก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของสำ�นักงาน
			 กสทช. อย่างน้อย ๒ เรื่อง และ Cop/ทีม KM ภายในจะต้องจัดทำ�สื่อในรูปแบบต่างๆ ที่
			 เกี่ยวกับความรู้ กรณีตัวอย่างที่ดี หรือถอดบทเรียนประสบการณ์การทำ�งาน ตามที่สำ�นัก
			 กำ�หนด และจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรในสำ�นัก โดย
			 บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในสื่อความรู้นั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รวมทั้งเผยแพร่
			 ในระบบ KMS ของสำ�นักงาน กสทช. และสำ�นักฯ ต้องนำ�ความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการ
			 ทำ�งาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมการทำ�งาน เพื่อขับ
			 เคลื่อนภารกิจหลักของสำ�นักงาน กสทช. และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อความรู้ที่จัดทำ�
			 ให้กับสำ�นักอื่นที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อย ๓ สำ�นัก และให้แต่ละสำ�นักรายงานผล
			 การดำ�เนินการทัง้ หมดให้กบั สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ซึง่ เป็นหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
			 ภายในเวลาที่กำ�หนด เพื่อรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ให้พิจารณาคัดเลือก
			 ความรู้ในสายงาน เพื่อนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “KM Day”
					 ผลการดำ�เนินงานในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการ
			 ตามทีส่ �ำ นักงาน กสทช. กำ�หนดครบทุกประการ โดย รท. ได้ก�ำ หนดหัวข้อการจัดการความรู้
			 ระดับสำ�นัก จำ�นวน ๒ เรื่องได้แก่
		 				 ๑) คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับและการจัดการเรื่องร้องเรียน
						 ๒) การยกเลิก SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัครด้วยตนเอง
		 			 ซึ่งหัวข้อการจัดการความรู้เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับและการจัดการ
			 เรื่องร้องเรียน” ของสำ�นัก รท. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นความรู้ในระดับสายงาน
			 และนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม KM Day
		 ๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ๕ ส
		 			 ในปี ๒๕๖๐ รท. ได้ดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส ตามนโยบายของ
			 เลขาธิการ กสทช. ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ ที่มุ่งเน้น ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด
			 สุขลักษณะ และสร้างนิสัย และเพิ่มอีก ๑ มาตรฐานคือ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและ
			 ความปลอดภัยของเอกสาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำ�งาน
			 อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานมีความหนัก รวมทั้งพัฒนาจิตสำ�นึกให้มีทัศนคติที่ดี
			 กับ ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที ่ ท ำ � งาน และเพื ่ อ เป็ น การ
			 สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำ�งาน ส่งผลให้การ
			 ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๑๑๕

					 รท. ได้ด�ำ เนินการตามปฏิทนิ กิจกรรม ๕ ส โดยมีแผนการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
			 ภายนอก จำ�นวน ๔ ครั้ง โดยมีการแบ่งพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วน/งาน
			 เพื่อให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม ๕ ส ร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเปิดช่องทาง
			 การสือ่ สาร อาทิ ไลน์กลุม่ รท. ไลน์กลุม่ ๕ ส และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้
			 การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
			 ตระหนักและเห็นถึงความสำ�คัญ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อันนำ�ไปสู่เป้าหมายและ
			 ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำ�หนด โดยผลการตรวจประเมินในปี ๒๕๖๐
			 สรุปได้ ดังนี้
						

๑๑๖

การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

						 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๙๙.๖
						
ผลระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
							 ประจำ�ปี ๒๕๖๐ ได้ระดับ ๕

๑๑๗

		 ๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
		 			 สำ�นักรับเรือ่ งร้องเรียนและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เป็นหน่วยงาน
			 หนึ่งในสายงานกิจการโทรคมนาคมของสำ�นักงาน กสทช. ตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
			 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
			 ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายใน ของสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
			 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย รท. มีหน้าที่รับผิดชอบ
			 การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการกำ�หนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
			 มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
			 ของประชาชน ในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม
			 กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการดำ�เนินการเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กระบวนการรับ
			 และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้ง ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้ง
			 อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
			 ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๘

				 เมือ่ วันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รท. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
			 คุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ของสำ�นักงาน กสทช. ต่อมา จึงได้
			 จัดการอบรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
			 ของระบบบริหารงานคุณภาพ และหลังจากนัน้ ได้จดั ทำ�คูม่ อื คุณภาพและคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
			 ของส่วนและงานต่างๆ รวม ๑๗ คู่มือ พร้อมประกาศใช้คู่มืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
			 ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือ รท. ได้นำ�มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
			 ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจถึงผลลัพธ์ ในการให้บริการขององค์กร
			 ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและ
			 ต่อเนือ่ ง โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักรับเรือ่ งร้องเรียนและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
			 เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของระบบบริหารงานคุณภาพ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ใน การจัดทำ�ระบบบริหาร
			 งานคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดย รท. ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์
			 พันธกิจ และนโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานกลางของสำ�นักงาน กสทช.
ในการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ภายในปี ๒๕๖๔

ค่านิยม
ค่านิยมองค์กรของ รท. ได้นำ�ค่านิยมของสำ�นักงาน กสทช.
มายึดถือปฏิบัติ คือ “ก-ส-ท-ช” หรือ “NBTC”
มีความหมายถึง
ก : ก้าวไกลสู่สากล
ส : สร้างสรรค์นวัตกรรม
ท : ทำ�งานเป็นทีม และโปร่งใส
ช : เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

N : Navigating to international
B : Building innovation
T : Teamwork & Transparency
C : Consistent Professionalism

พันธกิจ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การกำ�หนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำ�เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค
อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๙

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติ
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
โดยการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑
และเกิดการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๑๒๐

				 รท. ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ กำ�หนด
			 ขอบเขตในการดำ�เนินงานคือ “การกำ�หนดมาตรการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
			 มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
			 ของประชาชน ในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม
			 กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการ และการดำ�เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับ
			 และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้ง
			 อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
			 ซึ่งละเว้นข้อกำ�หนด ๘.๓ Design and development of products and services และ
			 ข้อกำ�หนด ๗.๑.๕ Monitoring and measuring resources เนื่องจากเป็นการให้บริการ
			 ซึ่งต้องดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด และไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดในการให้บริการ”
				 ทั้งนี้ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก รท. ได้กำ�หนดความรับผิดชอบและอำ�นาจหน้าที่ของแต่ละ
			 หน่วยงานภายในองค์กร และกำ�หนดไว้ในคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Procedure) หรือวิธปี ฏิบตั งิ าน
			 (Work Instruction) ที่ รท. จัดทำ�ขึ้น นอกจากนี้ได้จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบ
			 บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ของสำ�นัก รท. ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร
			 หรือ QMR) ผู้ช่วย QMR และคณะทำ�งานระบบบริหารงานคุณภาพ และได้วางระบบการ
			 สื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้อย่างทั่วถึงภายในองค์กร เพื่อวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ
			 องค์กร โดยพิจารณาประเด็นที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนด และพิจารณาความเสี่ยง และโอกาส
			 ที่จำ�เป็น ที่จะต้องดำ�เนินการ ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าระบบบริหารงานคุณภาพสามารถ
			 บรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ การให้ได้มาซึ่งผลตามที่ต้องการ การป้องกันหรือการลดผลกระทบ
			 ที่ไม่ต้องการ รวมทั้งการบรรลุถึงการปรับปรุง

		 			 รท. โดยส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑ ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๒ ส่วนจัดการเรื่อง
			 ร้องเรียน ๓ ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค งานฐานข้อมูลระบบ
			 รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและงานอำ�นวยการ ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัย
			 ภายนอกและภายใน ทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดประสงค์ ทิศทาง กลยุทธ์และผลกระทบต่อความสามารถ
			 ขององค์กร ในการบรรลุผลลัพธ์ตามทีค่ าดหมายไว้ตอ่ ระบบบริหารงานคุณภาพ รวมถึงปัจจัย
			 ด้านบวกและด้านลบ หรือเงื่อนไขเพื่อการพิจารณาต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ บริบทภายนอกองค์กร
			 ได้พิจารณาประเด็นที่เกิดจากกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม
			 ความรู้ สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
			 ระดับท้องถิ่น ส่วนบริบทภายในองค์กรจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า วัฒนธรรม
			 ความรู้ และผลการดำ�เนินงานขององค์กร มีระบบการติดตาม และทบทวนข้อมูลข่าวสารที่
			 เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง
			 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
		 			 ด้านวัตถุประสงค์คุณภาพตามหน้าที่ ระดับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่จำ�เป็น
			 สำ�หรับระบบบริหารงานคุณภาพ มีผลการดำ�เนินงานตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์
			 คุณภาพปี ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑๒๑

เพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม
จนไดรับขอยุติ

เพื่อใหมั่นใจวาผูรับ
บริการของ รท.
มีความพึงพอใจในการ

๑. ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจ

วัตถุประสงคคุณภาพ

๑. มุงมั่นในการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียน
เพื่อใหไดขอยุติ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
เจาภาพหลัก
๕

รอยละ ๙๐

คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๕

คิดเปนรอยละ ๔๑.๕๖
(ขอมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
ไดดำเนินการแกไขโดยจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน P -รท.-๑๙ เรื่อง การรับ
และจัดสงเรื่องรองเรียนระหวาง
สำนักงานภูมิภาค/เขต กับสำนัก รท.
ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๐
รอยละ ๖๕

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ที่รับเขามาในป ๒๕๖๐
และเรื่องรองเรียนคงคางในป
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ใหไดรับขอยุติ
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๑

รอยละของการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
สถานีวิทยุคมนาคม

ผลการดำเนินงาน
คิดเปนรอยละ ๘๗.๐๘
(ขอมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)

เปาหมาย ป ๖๐
รอยละ ๘๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ที่รับเขามาในป ๒๕๖๐
และเรื่องรองเรียนคงคางในป
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ใหไดรับขอยุติ
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๑

ตัวชี้วัด
รอยละของการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการ

๑๒๒

๓. คุมครองสิทธิผูบริโภค
โดยการเสริมสราง
ความตระหนักรู
และสรางเครือขาย
ผูบริโภค

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

เพื่อใหผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจ ในสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งสรางกลไกความรวมมือ
ในการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

จัดการเรื่องรองเรียนดาน
กิจการโทรคมนาคม

วัตถุประสงคคุณภาพ
ตัวชี้วัด

จำนวนความสำเร็จของ
การสรางกลไกความรวมมือ
ในการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

รอยละความสำเร็จในการ
สรางความรูความเขาใจ
ดานสิทธิพื้นฐาน
ความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว
ในการใชบริการโทรคมนาคม
ของประชาชนกลุมเปาหมาย

๑๒๓

รอยละ ๙๐

กำหนดกลุมเปาหมายในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อสงเสริมสิทธิผูบริโภค
และดำเนินการสำรวจความรู
ความเขาใจในสิทธิพื้นฐาน
ความปลอดภัย และความเปน
สวนตัวในการใชบริการโทรคมนาคม
ของประชาชนที่เปนเปาหมาย
๑
เก็บขอมูลทะเบียนเครือขาย
ผูบริโภคและจัดกิจกรรมสรางกลไก
ความรวมมือการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมรายภูมิภาค
เจาภาพหลัก
๑

ไมนอยกวา
๓ ภูมิภาค

รอยละ ๘๐

เปาหมาย ป ๖๐

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรองเรียนที่ไดรับการแกไข
เรื่องรองเรียนจนสามารถยุติ
เรื่องได
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๑

รายละเอียดตัวชี้วัด

มีฐานขอมูลทะเบียนเครือขายผูบริโภค
และจัดกิจกรรมสรางกลไกความรวมมือ
การคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมรายภูมิภาคได ๕ ภูมิภาค

คิดเปนรอยละ ๘๕.๕๖

คิดเปนรอยละ ๘๗.๐๘
(ขอมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)

ผลการดำเนินงาน

๔. รักษามาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑ มีการ
ปรับปรุงระบบบริหาร
งานคุณภาพอยางตอเนื่อง

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพของ รท. ใหสอดคลอง ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคคุณภาพ

๑๒๔
ระดับ ๕: มีการจัดประชุมทบทวน
โดยฝายบริหาร
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ระดับ ๔: มีการวางแผนและ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ระดับ ๓: มีการทบทวนคูมือ
การปฏิบัติงาน

ระดับ ๒: มีการทบทวนตาม
ขอสังเกตของสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ และทบทวน
นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพ
ป ๒๕๖๐

ระดับ ๑: มีการนำเอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ

รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับ ๕

เปาหมาย ป ๖๐

ระดับ ๕ มีการจัดประชุมทบทวน
โดยฝายบริหาร

ผลการดำเนินงาน

				 รท. ได้มีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๐ : ๒๐๑๕ โดยกำ�หนดให้มีการ
			 ตรวจและติดตามคุณภาพภายใน จำ�นวน ๒ ครั้ง ดังนี้
					
						

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๒๕

				 โดยผลการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดี พนักงาน
			 และเจ้าหน้าที่ของ รท. สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๖๐
			 ได้จัดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อทบทวน
			 การทำ�งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๐ : ๒๐๑๕ ของปี
			 ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานระบบบริหาร
			 งานคุณภาพฯ ในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

ชื่อหนังสือ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ๒๕๖๐
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช.

เจาของเรื่อง

สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ที่ปรึกษา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (เลขาธิการ กสทช.)
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร (รองเลขาธิการ กสทช.)

บรรณาธิการบริหาร

นายชุติเดช บุญโกสุมภ
นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต
นางสาวกนกอร ฉวาง
นายชาญวิทย โวหาร
นางสาวสุปราณี พงศตานี

กองบรรณาธิการ

นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต
นางสาวปยนุช โพธิ์แกว
นางสาวศศิธร นรินทรางกูร
นายประกานต พัฒนสมบูรณ
นางสาวทัณฑิกา วงษเกษกรณ
นายปริวัตร แยมภาค
นางสาววัชลาวลี เดชสำราญ
นายราเมศร ชัยสกุลโชคดี

สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.)

๑๒๖

