สารจาก
เลขาธิิการ กสทช.
ตลอดปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) ได้้มุ่ง่� มั่่นดำ
� ำ�เนิินงานตามภารกิิจเพื่่อ� พััฒนากิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมอย่่างเต็็มกำำ�ลัังเพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
และให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลและยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาประเทศ โดยในด้้านกิิจการ
โทรคมนาคมนั้้� น สำำ� นัั ก งาน กสทช. ได้้ มีี ก ารจัั ด การประมูู ล คลื่่� น ความถี่่� 5G ในย่่ าน ความถี่่�
๗๐๐ เมกะเฮิิรตซ์์ ๑๘๐๐ เมกะเฮิิรตซ์์ และ ๒๖ กิิกกะเฮิิรตซ์์ ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทััลของประเทศ รวมถึึงเกิิดการลงทุุนพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม 5G และการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้ครอบคลุุมและทัันสมััยควบคู่่�
ไปกัับความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาอุุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้้ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
สำำ�หรัับภารกิิจในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม อัันได้้แก่่ การกำำ�หนด
มาตรการคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนมิิให้้ถููกเอาเปรีียบจากผู้้�ประกอบกิิจการ มาตรการ
ส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้้าถึึงการใช้้ประโยชน์์คลื่่�นความถี่่�และ
บริิการในกิิจการโทรคมนาคม การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการ
ประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้มอบหมายให้้สำำ�นัักรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม รัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติิงานให้้บรรลุุภารกิิจดัังกล่่าวซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของ
กสทช. และสำำ�นัักงาน กสทช. ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมให้้ประชาชนรัับทราบ
ผ่่านทางระบบเครืือข่่ายสารสนเทศหรืือวิิธีีการอื่่�น ๆ โดยเฉพาะรายงานสถานะของเรื่่�องร้้องเรีียน
ความคืืบหน้้าและผลการพิิจารณาเรื่่อ� งร้้องเรีียนของผู้้�บริิโภคและผู้้�รับั ใบอนุุญาต และจำำ�นวนเรื่อ�่ งที่่ยั� งั อยู่่�
ระหว่่างการดำำ�เนิินการพิิจารณา ดัังนั้้น� สำำ�นัักรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จึึงได้้จััดทำำ� “รายงานผลการปฏิิบััติงิ าน ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นัักรัับเรื่อ�่ งร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม” ขึ้้น� เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่ผลการปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย อาทิิ
ภารกิิจด้้านการรัับและจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ภารกิิจด้้านการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
ภารกิิจด้้านการจััดการระบบการบริิหารข้้อมููล (CRM) ภารกิิจด้้านการส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�เรื่่�องสิิทธิิ
ของผู้้�บริิโภค ภารกิิจด้้านการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�บริิโภค ภารกิิจด้้านการสนัับสนุุนคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม และภารกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ในรอบ ๑ ปีีที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ได้้ขัับเคลื่่�อนงานเชิิงรุุกเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคและประชาชนให้้มีีความรู้้�เท่่าทััน
การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคและการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลในกิิจการโทรคมนาคมผ่่านการจััดกิิจกรรมในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ กิิจกรรม
ให้้ความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม กิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่เยาวชน
การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� สร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่ายภาคประชาชนเพื่่อ� ให้้เครืือข่่ายสามารถ
นำำ�องค์์ความรู้้�ไปเผยแพร่่ให้้กัับบุุคคลใกล้้ชิิดและชุุมชนของตนได้้ ตลอดจนจััดทำำ�สื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
ในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ แผ่่นพัับ ป้้ายโฆษณา อิินโฟกราฟฟิิค หนัังสืือ คู่่�มืือต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ประชาชน
ในทุุกพื้้นที่่
� ทั่่� �วประเทศสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลความรู้้�ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและหลากหลาย
สำำ�หรัับการขัับเคลื่่อ� นเชิิงรัับนั้้�น สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้มีกี ารรัับและจััดการแก้้ไขเรื่่อ� งร้้องเรีียน
ปััญหาที่่�ผู้้�บริิโภคประสบจากการให้้บริิการโทรคมนาคมของผู้้�รับั ใบอนุุญาตให้้สอดคล้้องตามประกาศ
กสทช. เรื่อ�่ ง กระบวนการรัับและพิิจารณาเรื่อ�่ งร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับการประกอบกิิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยสะท้้อนได้้จากสถิิติเิ รื่่อ� งร้้องเรีียนจากการให้้บริิการด้้าน
โทรคมนาคมตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงธัันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่่�งมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๓,๕๒๒ เรื่่�อง โดยแบ่่ง
ออกเป็็น (๑) เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้เร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไขก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการตาม
ประกาศ กสทช. ได้้แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน ๑,๗๗๗ เรื่อ�่ ง และ (๒) เรื่อ�่ งร้้องเรีียนที่่�มีีการดำำ�เนิินการนำำ�เข้้า
สู่่�กระบวนการตามประกาศ กสทช. ดัั ง กล่่ า ว จำำ� นวน ๑,๗๔๕ เรื่่� อ ง โดยประเภทบริิ ก าร
ที่่�มีีเรื่่�องร้้องเรีียนสููงสุุดยัังคงเป็็นปััญหาจากการใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� จำำ�นวน ๑,๒๕๗ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๒.๐๓ ของเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการตามประกาศ กสทช.
โดยประเภทปััญหาที่่�มีีการร้้องเรีียนสููงสุุดเป็็นเรื่่�องคุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ จำำ�นวน
๕๕๔ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑.๗๔ ของประเภทเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด
ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า รายงานผลการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ของสำำ�นัักรัับเรื่อ�่ งร้้องเรีียน
และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม สำำ�นัักงาน กสทช. ฉบัับนี้้� จะเป็็นช่่องทางหนึ่่�งสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่่�วไปที่่�จะได้้รับั ทราบข้้อมููลสถิิติแิ ละผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ที่่�ผ่่านมา และสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการ
ใช้้บริิการโทรคมนาคม รวมทั้้�งได้้รัับทราบความมุ่่�งมั่่�นและความตั้้�งใจจริิงของสำำ�นัักงาน กสทช.
ในการกำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อให้้ประชาชนซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคมให้้ได้้รัับความคุ้้�มครองอย่่างทั่่�วถึึง เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม

(นายไตรรััตน์์ วิิริิยะศิิริิกุุล)
รองเลขาธิิการคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ รัักษาการแทน
เลขาธิิการคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๒. 	พััฒนาระบบตอบกลัับการสนทนาแบบตััวอัักษรอััตโนมััติิ (Chat Bot) ..................................................... ๔๕
๓. การบำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมแซมแก้้ไขอุุปกรณ์์เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ............................................................. ๔๖
๔. การบำำ�รุุงรัักษาระบบฐานข้้อมููลกลไกเครืือข่่ายผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ......................................... ๔๖
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๔๗

ภารกิิจด้้านการส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�ของผู้้�บริิโภค

๑. 	กิิจกรรมให้้ความรู้เ�้ รื่่อ� งสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมและการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
จากการใช้้บริิการโทรคมนาคมแก่่สาธารณะประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ..................................................................... ๔๘
๒. 	กิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้ใ�้ ห้้แก่่เยาวชน เพื่่อ� ส่่งเสริิมการเรีียนรู้เ�้ กี่่ย� วกัับสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมระดัับมััธยมและอุุดมศึึกษา .................................................................................... ๖๓
๓. ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอกในการส่่งเสริิมความตระหนัักรู้�้ ............................................................. ๗๔
๔. การจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ .................................................................................................................... ๗๖

๘๕

ภารกิิจด้้านการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�บริิโภค

๑. กิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด ....................................................................................................... ๘๖
๒. กิิจกรรมเพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์สิทิ ธิิผู้บ�้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ของ
ประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
๗๗ จัังหวััด ........................................................................................................................................ ๑๐๒

ภารกิิจด้้านการอำำ�นวยการ

๑๐๕

๑. การบริิหารงานบุุคคล ......................................................................................................................... ๑๐๖
๒. การพััฒนาบุุคลากร ............................................................................................................................ ๑๑๔
๓. การบริิหารงานทั่่ว� ไป .......................................................................................................................... ๑๑๗

ภารกิิจด้้านการสนัับสนุุนคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม

๑๒๓

๑. การจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม .......................................... ๑๒๖
๒. การดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
	ด้้านกิิจการโทรคมนาคม .................................................................................................................... ๑๒๗

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ภารกิิจด้้านการรัับ
และจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน

ผู้้�ใช้้บริิการ ผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�ร้้องเรีียน หมายถึึงใคร?

ผู้้�ใช้้บริิการ
หมายถึึง ผู้้ใ� ช้้บริิการโทรคมนาคมจากการให้้บริิการของผู้้�รับั ใบอนุุญาตประกอบ
กิิจการโทรคมนาคม แต่่ไม่่รวมถึึงผู้้�ใช้้บริิการที่่�เป็็นผู้้�รัับใบอนุุญาตซึ่่�งนํําบริิการ
โทรคมนาคมที่่�ได้้รัับในฐานะผู้้�ใช้้บริิการไปประกอบกิิจการอีีกทอดหนึ่่�ง

ผู้้�ให้้บริิการ
หมายถึึง ผู้้�รัับใบอนุุญาตประกอบกิิ จ การโทรคมนาคม เป็็ นผู้้�ให้้บริิการ
โทรศััพท์์มืือถืือ อิินเทอร์์เน็็ต โทรศััพท์์บ้้าน

ผู้้�ร้้องเรีียน
หมายถึึง ผู้้�ใช้้บริิการหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหายอัันเนื่่�องมาจาก
การให้้บริิการโทรคมนาคมของผู้้�รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคมที่่�ได้้ยื่่�น
คำำ�ร้้องเรีียนต่่อผู้้�รัับใบอนุุญาตฯ หรืือสำำ�นัักงานไว้้แล้้ว

ผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย
หมายถึึง คนกลางซึ่่ง� ไดรัับมอบหมายจากสำำ�นัักงาน กสทช. ใหทำำ�หน้าที่่ช่่� วยเหลืือ
เสนอแนะ พิิจารณากำำ�หนดหาแนวทางในการเจรจาเพื่่�อยุุติิปัญหาขอพิิพาท
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สำำ�นักรั
ั บั เรื่อ�่ งร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้บ้� ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม (สำำ�นักั รท.) เป็็นหน่่วยงาน
ในสัังกััด สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
(สำำ�นัักงาน กสทช.) ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม โดยมีีภารกิิจ
สำำ�คััญ คืือ การรัับและจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�ใช้้บริิการโทรคมนาคมใน ๔ ประเภทบริิการ ได้้แก่่
ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�หรืือโทรศััพท์์บ้้าน ผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์
สาธารณะ และผู้้�ใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต รวมถึึงผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากการให้้บริิการของผู้้�รัับ
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม เช่่น การตั้้�งสถานีีวิิทยุุคมนาคมหรืือเสาส่่งสััญญาณโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�ใกล้้ที่่�อยู่่�อาศััยและชุุมชน ปััญหาคุุณภาพของบริิการโทรคมนาคมการจััดเก็็บค่่าบริิการ
ที่่�ไม่่เป็็นธรรม เป็็นต้้น หากประชาชนได้้รัับความเดืือดร้้อนจากการใช้้บริิการโทรคมนาคม สามารถ
ร้้องเรีียนได้้หลากหลายช่่องทาง ดัังนี้้�

ช่่องทางการร้้องเรีียน
1200

การร้้องเรีียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรีี ๑๒๐๐
การร้้องเรีียนทางแอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
(บนโทรศััพท์์มืือถืือสมาร์์ทโฟน ระบบ Android และ iOS)
การร้้องเรีียนทางอีีเมล 1200@nbtc.go.th

www

การร้้องเรีียนผ่่านเว็็บไซต์์ www.nbtc.go.th
การร้้องเรีียนทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๙ ๐๒๕๑
การร้้องเรีียนทางจดหมายหรืือการเดิินทางมาด้้วยตนเองที่่�
“สำำ�นัักรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
สำำ�นัักงาน กสทช. เลขที่่� ๔๐๔ อาคารพหลโยธิินเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น ๒
ถนนพหลโยธิิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”
หรืือที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. ในส่่วนภููมิิภาค

ในปีี ๒๕๖๓ พบว่่าสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สำำ�นััก รท. ได้้รัับมาพิิจารณาดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่เดืือน
มกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม ๒๕๖๓ มีีจำำ�นวนรวมทั้้ง� สิ้้น� ๓,๕๒๒ เรื่่อ� ง โดยแบ่่งเป็็น (๑) เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�
สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้เร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไขก่่อนเข้้าสู่่ก� ระบวนการตามประกาศ กสทช. เรื่่อ� งกระบวนการ
รัับและพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการประกอบกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้้แล้้วเสร็็จ
จำำ�นวน ๑,๗๗๗ เรื่่�อง และ (๒) เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�มีีการดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการตามประกาศ
กสทช. ดัังกล่่าว จำำ�นวน ๑,๗๔๕ เรื่่�อง โดยสามารถจำำ�แนกได้้เป็็น ๓ ประเภท คืือ ประเภทบริิการ
ประเภทผู้้�ให้้บริิการ และประเภทกลุ่่�มปััญหา ดัังนี้้�

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๑

จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน
จำำ�แนกตามประเภทบริิการ

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๑,๐๕๘ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๔

โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
เรื่่�อง

๑,๒๕๗

๗๒

คิิดเป็็นร้้อยละ

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ

๑๙๙ เรื่่�อง

คิิดเป็็นร้้อยละ

๑๖

คิิดเป็็นร้้อยละ

๘๙

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๔๐๘ เรื่่�อง

อิินเทอร์์เน็็ต
เรื่่�อง

๔๕๘

๒๖

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ

คิิดเป็็นร้้อยละ

๕๐ เรื่่�อง

คิิดเป็็นร้้อยละ

๑๑

คิิดเป็็นร้้อยละ

๗๐

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๒๑ เรื่่�อง

โทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�
เรื่่�อง

๓๐

๒

คิิดเป็็นร้้อยละ

รวม

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ

๙ เรื่่�อง

เรื่่�องร้้องเรีียน

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๑,๗๔๕ เรื่่�อง

๑,๔๘๗

เรื่่�อง

คิิดเป็็นร้้อยละ

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ

๒๕๘

เรื่่�อง

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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๓๐

จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามประเภทบริิการ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔) มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑,๗๔๕
เรื่่�อง สามารถจำำ�แนกตามประเภทบริิการได้้เป็็น ๓ กลุ่่�ม ดัังนี้้�
๑.๑ บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Mobile) มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งสิ้้�น ๑,๒๕๗ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๒ ของจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวน
เรื่่�องร้้องเรีียน ๑,๒๙๕ เรื่่�อง
๑.๒ บริิการอิินเทอร์์เน็็ต (Internet) มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งสิ้้�น ๔๕๘ เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๒๖ ของจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�อง
ร้้องเรีียนจำำ�นวน ๒๙๔ เรื่่�อง
๑.๓ บริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่� (Fixed line) มีีจำำ�นวนเรื่่อ� งร้้องเรีียนทั้้�งสิ้้น� ๓๐ เรื่่อ� ง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๒ ของจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�อง
ร้้องเรีียน ๔๑ เรื่่�อง

กราฟเปรีียบเทีียบ ระหว่่าง ปีี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ปีี ๒๕๖๒
ปีี ๒๕๖๓
เรื่่�องร้้องเรีียน

โทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�
อิินเทอร์์เน็็ต
โทรศััพท์์
ประจำำ�ที่่�

จำำ�นวน
(เรื่่�อง)

๑,๒๙๕
๑,๒๕๗
๒๙๔
๔๕๘
๔๑
๓๐

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

เปลี่่�ยนแปลง
(เรื่่�อง)

-๓๘
+๑๖๔
-๑๑
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๒

จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน
จำำ�แนกตามผู้้�ให้้บริกิ าร

สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมดเมื่่�อจำำ�แนกตามผู้้�ให้้บริิการสามารถสรุุปรายละเอีียดสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�

๕๔๓
๔๓.๒๐
๑๖
๑.๒๗

ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
(Mobile)

รอยละ

ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนมากที่่�สุุด ได้้แก่่
บริิษััทในเครืือ TRUE Group โดยมีี
เรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�นวน ๕๔๓ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๓.๒๐
จากเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด
ของผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
จำำ�นวน ๑,๒๕๗ เรื่่�อง

๕
๑๔
๑.๑๑

รอยละ

รอยละ

๐.๔๐

รอยละ

๓๔๒
๒๗.๒๑
๓๓๗
๒๖.๘๑

รอยละ

รอยละ

ผูใหบริการ

สัดสวนเรื่องรองเรียน
จำแนกตามผูใหบริการ
จำนวน

รอยละ

วนเรื่องรองเรียน
จำนวนผูใชบริการ สัตดอสจำนวนผู
ใชบริการ
(เลขหมาย)

(รอยละ)

AWN

๓๔๒ ๒๗.๒๑

๕๑,๔๙๗,๐๒๒

๐.๐๐๐๗

DTN

๓๓๗ ๒๖.๘๑

๒๑,๑๕๔,๓๙๒

๐.๐๐๑๕

TRUE Group

๕๔๓ ๔๓.๒๐

๔๐,๒๓๙,๒๓๘

๐.๐๐๑๓

CAT

๑๔

๑.๑๑

๒,๘๓๓,๕๐๒

๐.๐๐๐๔

TOT

๕

๐.๔๐

๕๓๒,๙๐๕

๐.๐๐๐๙

๑๖

๑.๒๗

๓๗,๓๖๒

๐.๐๔๒๐

๑๐๐ ๑๑๖,๒๙๔,๔๒๐

-

Others
รวม

๑,๒๕๗

ที่มา : สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

๑๒
๒.๖๒

ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
(Internet)

รอยละ

รอยละ

ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนมากที่่�สุุด
ได้้แก่่ TRUE Group โดยมีี
เรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�นวน ๒๙๖ เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๖๔.๖๓
จากเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด
ของผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
จำำ�นวน ๔๕๘ เรื่่�อง

๔
๐.๘๗
๕๘
๑๒.๖๖
รอยละ

รอยละ

รอยละ

๘๓
๑๘.๑๒
๕
๑.๐๙

๒๙๖
๖๔.๖๓

รอยละ

ผูใหบริการ

สัดสวนเรื่องรองเรียน
จำแนกตามผูใหบริการ

วนเรื่องรองเรียน
จำนวนผูใชบริการ สัตดอสจำนวนผู
ใชบริการ
(เลขหมาย)

จำนวน

รอยละ

AWN

๕๘

๑๒.๖๗

๑,๓๓๗,๔๒๓

๐.๐๐๔๓

3BB

๘๓

๑๘.๑๒

๓,๔๑๙,๕๓๖

๐.๐๐๒๔

CAT

๕

๑.๐๙

TRUE Group ๒๙๖

๖๔.๖๓

๔,๒๑๔,๑๐๓

๐.๐๐๗๐

๑๒

๒.๖๒

๒,๑๘๘,๘๒๘

๐.๐๐๐๕

๔

๐.๘๗

๔๔๑,๖๒๓

๐.๐๐๒๐

๔๕๘

๑๐๐

๑๑,๕๙๙,๕๑๓

-

TOT
Others
รวม

(รอยละ)

บริษัทไมสงขอมูล

ที่มา : สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�
(Fixed line)

รอยละ

ที่่�ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนมากที่่�สุุด
ได้้แก่่ TOT โดยมีีเรื่่�องร้้องเรีียน
จำำ�นวน ๒๔ เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๘๐ จากเรื่่�องร้้องเรีียน
ทั้้�งหมดของผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์
ประจำำ�ที่่� จำำ�นวน ๓๐ เรื่่�อง

๒๔

๘๐.๐๐

รอยละ

รอยละ

ผูใหบริการ

สัดสวนเรื่องรองเรียน
จำแนกตามผูใหบริการ
จำนวน

รอยละ

๔
๑๓.๓๓
๒

๖.๖๗

วนเรื่องรองเรียน
จำนวนผูใชบริการ สัตดอสจำนวนผู
ใชบริการ
(เลขหมาย)

(รอยละ)

๒๔

๘๐

๓,๒๖๖,๓๖๐

๐.๐๐๐๗

TRUE Group

๒

๖.๖๗

๑,๓๗๐,๓๙๔

๐.๐๐๐๑

CAT

๔

๑๓.๓๓

๑๔๐,๑๘๔

๐.๐๐๒๘

รวม

๓๐

๑๐๐

๕,๐๐๒,๗๕๒

-

TOT

ที่มา : สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

หมายเหตุุ
๑.) AWN ได้้แก่่ บริิษััท แอดวานซ์์ ไวร์์เลส เน็็ทเวอร์์ค จำำ�กััด
๒.) DTN ได้้แก่่ บริิษััท ดีีแทค ไตรเน็็ต จำำ�กััด
๓.) TRUE Group ได้้แก่่ บริิษััท ทรููมููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล คอมมิิวนิิเคชั่่�น จำำ�กัดั และบริิษััท ทรููอิินเทอร์์เน็็ต คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
๔.) CAT ได้้แก่่ บริิษััท กสท โทรคมนาคม จำำ�กัดั (มหาชน) ปััจจุุบัันได้้มีีการควบรวมกิิจการของ บมจ.ทีีโอทีี และ บมจ.กสท โทรคมนาคม
เป็็น บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (บริิษััท NT)
๕.) TOT ได้้แก่่ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน) ปััจจุบัุ ันได้้มีีการควบรวมกิิจการของ บมจ.ทีีโอทีี และ บมจ.กสท โทรคมนาคม
เป็็น บริิษััท โทรคมนาคมแห่่งชาติิ จำำ�กััด (บริิษััท NT)
๖.) TT&T ได้้แก่่ บริิษััท ทีีทีีแอนด์์ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
๗.) Others ได้้แก่่ บริิษััท ซีีเอส ล็็อกอิินโฟ จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท ไซแมท เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท ๑๖๘ คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
และบริิษััท ดาต้้า ซีีดีีเอ็็มเอ คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

๓

ร้้อยละ

๓๑.๗๔
ร้้อยละ
๒๘.๐๒

จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน
จำำ�แนกตามประเภทกลุ่่�มปััญหา
เมื่่�อจำำ�แนกเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑,๗๔๕ เรื่่�อง พบว่่า ประเภทกลุ่่�มปััญหา
ที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ เรื่่�องคุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
๕๕๔ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๑.๗๔ โดยในจำำ�นวนนี้้�นัับเป็็นเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิได้้
๔๓๓ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๘.๑๖ และเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการตามกระบวนการของ
สำำ�นัักงาน กสทช. จำำ�นวน ๑๒๑ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๑.๘๔ ในขณะที่่�การคิิดค่่าบริิการผิิดพลาด
เป็็นเรื่่�องร้้องเรีียนในลำำ�ดัับรองลงมา มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด ๔๘๙ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๘.๐๒ และ
ปััญหาการยกเลิิกบริิการ จำำ�นวน ๓๗๕ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๑.๔๙

สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�แนกตามประเภทกลุ่่�มปััญหา
ประเภทการร้้องเรีียนของทุุกบริิการ

๒๑.๔๘
ร้้อยละ

๕๕๔
คุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ
๔๘๙
การคิิดค่่าบริิการผิิดพลาด
๓๗๕
การยกเลิิกบริิการ
๑๖๑
บริิการเสริิม
๑๐๒
การถููกกำำ�หนดระยะเวลาการใช้้บริิการ
๔๕
ข้้อมููลสิิทธิิส่่วนบุุคคล
๑๑
การให้้ข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง
(ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน)
๑
การเข้้าถึึงบริิการ
๑
การเติิมเงิินเข้้าสู่่�ระบบ
๖
อื่่�น ๆ
๑,๗๔๕
รวม

๙.๒๒
ร้้อยละ
๕.๘๔
ร้้อยละ
๒.๕๗ ๐.ร้้อ๖๓ยละ
ร้้อยละ

ะหว่่าง
เรื่่�องทั้้�งหมด เรื่่�องที่่�ยุุติิแล้้ว เรื่่�อดำำงที่่��เนิิอยู่่น�รการ

๔๓๓
๔๒๙
๓๔๐
๑๕๓
๗๗
๓๙
๑๐

๑๒๑
๖๐
๓๕
๘
๒๕
๖
๑

๑
๑
๔
๑,๔๘๗

๐
๐
๒
๒๕๘

๐.๐๕ ๐.ร้้อ๐๕ยละ ๐.ร้้อ๓๔ยละ
ร้้อยละ

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ประเภทการร้้องเรีียนของบริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
บริิการโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่มีี� เรื่่อ� งร้้องเรีียน จำำ�นวน ๑,๒๕๗ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๐.๓๒
จากจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมดของทุุกบริิการ ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�ยุุติิแล้้ว จำำ�นวน
๑,๐๕๘ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๕.๕๑ และอยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ จำำ�นวน ๑๙๙ เรื่่อ� ง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๒๔.๔๙ โดยปััญหาที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนสููงสุุด ๓ อัันดัับแรก ได้้แก่่
คุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ จำำ�นวน ๔๔๕ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
๓๕.๔๐ ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๔๙๑ เรื่่�อง
การคิิดค่่าบริิการผิิดพลาด จำำ�นวน ๓๕๐ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๗.๘๔
ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๒๓๔ เรื่่�อง
บริิการเสริิม จำำ�นวน ๑๖๑ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๒.๘๑
ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๒๘๖ เรื่่�อง

คุุณภาพและ
มาตรฐานการให้้บริิการ

๓๓๖

การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด
๑๕๓ ๘

การยกเลิิกบริิการ

๑๒๕ ๑๓

การถููกกำำ�หนด
ระยะเวลาการใช้้บริิการ

๗๗

สิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล

๓๙ ๕

การให้้ข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง

อื่่�น ๆ

รวม

๓๗

๓๑๓

บริิการเสริิม

การเติิมเงิินเข้้าสู่่�ระบบ

๑๐๙

๑๐ ๑
๑

๒๕

๓๕๐ เรื่่�อง

๑๖๑ เรื่่�อง

๑๓๘ เรื่่�อง

๑๐๒ เรื่่�อง

๔๔ เรื่่�อง

๑๑ เรื่่�อง

๑ เรื่่�อง

๔๑

๕ เรื่่�อง
เรื่่�องที่่ยุ� ุติิแล้้ว (เรื่่�อง)

เรื่่�องร้้องเรีียน

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๑,๒๕๗ เรื่่�อง

๑,๐๕๘

เรื่่�อง

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ (เรื่่�อง)

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ

๑๙๙

เรื่่�อง

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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๔๔๕ เรื่่�อง

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

กราฟเปรีียบเทีียบ ระหว่่าง ปีี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
เรื่่�องร้้องเรีียน

จำำ�นวน
(เรื่่�อง)

๔๔๕
๔๙๑
๒๓๔
๓๕๐
๒๘๖
๑๖๑
๑๐๔
๑๓๘
๗๘
๑๐๒
๘๕
๔๔

คุุณภาพและ
มาตรฐานการให้้บริิการ
การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด
บริิการเสริิม
การยกเลิิกบริิการ
การถููกกำำ�หนด
ระยะเวลาการใช้้บริิการ
สิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล
การให้้ข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง

๑๑
๑๑

อื่่�น ๆ

๒
๕
ปีี ๒๕๖๒

เปลี่่�ยนแปลง
(เรื่่�อง)

-๔๖
+๑๑๖
-๑๒๕
-๓๔
+๒๔
-๔๑
๐
+๓

ปีี ๒๕๖๓

เรื่่�องร้้องเรีียน

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ

ปีี ๒๕๖๒

๑,๒๙๕ เรื่่�อง

๑,๑๐๙ เรื่่�อง

๑๘๖ เรื่่�อง

ปีี ๒๕๖๓

๑,๒๕๗ เรื่่�อง

๑,๐๕๘ เรื่่�อง

๑๙๙ เรื่่�อง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง

+๑๖๔ เรื่่�อง

-๕๑ เรื่่�อง

-๑๓ เรื่่�อง
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ประเภทบริิการอิินเทอร์์เน็็ต
	พบว่่าบริิการอิินเทอร์์เน็็ตมีีเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�นวน ๔๕๘ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
๒๖.๒๕ จากจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมดของประเภทบริิการอิินเทอร์์เน็็ต ในจำำ�นวนนี้้�
เป็็นเรื่่อ� งที่่ยุุติ
� แิ ล้้วจำำ�นวน ๔๐๘ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๙.๐๘ และอยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ
จำำ�นวน ๕๐ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐.๙๒ โดยปััญหาที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนสููงสุุด ๓ อัันดัับ
แรก ได้้แก่่
การยกเลิิกบริิการ จำำ�นวน ๒๓๗ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๕๑.๗๕
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๑๕๔ เรื่่�อง
การคิิดค่่าบริิการผิิดพลาด จำำ�นวน ๑๒๖ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๗.๕๑
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๖๒ เรื่่�อง
คุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ จำำ�นวน ๙๔ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
๒๐.๕๒ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ๒๕๖๒ มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๗๐ เรื่่�อง

การยกเลิิกบริิการ

๒๑๕

การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด

๑๐๗

คุุณภาพและ
มาตรฐานการให้้บริิการ
อื่่�น ๆ

๘๖ ๘

๑

๑๒๖ เรื่่�อง

๑๙

๙๔ เรื่่�อง

๑ เรื่่�อง
เรื่่�องที่่ยุ� ุติิแล้้ว (เรื่่อ� ง)

รวม

เรื่่�องร้้องเรีียน

๔๕๘ เรื่่�อง

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๔๐๘

เรื่่�อง

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ (เรื่่�อง)

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ

๕๐

เรื่่�อง

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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๒๒

๒๓๗ เรื่่�อง

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

กราฟเปรีียบเทีียบ ระหว่่าง ปีี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
จำำ�นวน
(เรื่่�อง)

เรื่่�องร้้องเรีียน

๑๕๔
๒๓๗
๖๒
๑๒๖
๗๐
๙๔
๑
๑

การยกเลิิกบริกิ าร
การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด
คุุณภาพและมาตรฐาน
การให้้บริิการ
อื่่�น ๆ

ปีี ๒๕๖๒
เรื่่�องร้้องเรีียน

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

+๘๓
+๖๔
+๒๔
๐

ปีี ๒๕๖๓

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ

๒๕๒ เรื่่�อง

๔๒ เรื่่�อง

ปีี ๒๕๖๓

๒๙๔ เรื่่�อง
๔๕๘ เรื่่�อง

๔๐๘ เรื่่�อง

๕๐ เรื่่�อง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง

+๑๖๔ เรื่่�อง

+๑๕๖ เรื่่�อง

+๘ เรื่่�อง

ปีี ๒๕๖๒

เปลี่่�ยนแปลง
(เรื่่�อง)

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ประเภทบริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�
	มีีเรื่่�องร้้องเรีียนจำำ�นวน ๓๐ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑.๗๒ จากจำำ�นวนเรื่่�อง
ร้้องเรีียนทั้้�งหมดของประเภทบริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่� ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�ยุุติิ
แล้้วจำำ�นวน ๒๑ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๗๐ และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจำำ�นวน
๙ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๓๐ โดยปััญหาที่่�มีีการร้้องเรีียนสููงสุุด ๒ อัันดัับแรก ได้้แก่่
คุุณภาพและมาตรฐานการให้้บริิการ จำำ�นวน ๑๕ เรื่่�อง คิิดเป็็น
ร้้อยละ ๕๐ ลดลงจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๓๓ เรื่่�อง
การคิิดค่า่ บริิการผิิดพลาด จำำ�นวน ๑๓ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๔๓.๓๓
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ๒๕๖๒ ที่่�มีีจำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน ๗ เรื่่�อง

คุุณภาพและ
มาตรฐานการให้้บริิการ
การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด

๑

รวม

๔

๙

การเข้้าถึึงบริิการ
สิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล

๔

๑๑

๑

๑๓ เรื่่�อง

๑ เรื่่�อง
๑ เรื่่�อง
เรื่่�องที่่ยุ� ุติิแล้้ว (เรื่่�อง)

เรื่่�องร้้องเรีียน

๓๐ เรื่่�อง

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๒๑

เรื่่�อง

เรื่่�องที่่�อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินการ (เรื่่�อง)

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ

๙

เรื่่�อง

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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๑๕ เรื่่�อง

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

กราฟเปรีียบเทีียบ ระหว่่าง ปีี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
เปลี่่�ยนแปลง
(เรื่่�อง)

จำำ�นวน
(เรื่่�อง)

เรื่่�องร้้องเรีียน

+๖

คุุณภาพและมาตรฐาน
การให้้บริิการ

๗
๑๓
๓๓
๑๕

สิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล

๐
๑

+๑

การเข้้าถึึงบริิการ

๐
๑

+๑

การคิิดค่่าบริิการ
ผิิดพลาด

ปีี ๒๕๖๒
เรื่่�องร้้องเรีียน

ปีี ๒๕๖๓

๔๑ เรื่่�อง
๓๐ เรื่่�อง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง

-๑๑ เรื่่�อง

ปีี ๒๕๖๒

เรื่่�องที่่�ยุติุ ิแล้้ว

๓๔ เรื่่�อง
๒๑ เรื่่�อง
-๑๓ เรื่่�อง

-๑๘

ปีี ๒๕๖๓

เรื่่�องที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ

๗ เรื่่�อง
๙ เรื่่�อง
+๑ เรื่่�อง
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๔

การจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน

สำำ�นัั ก รท. ได้้ ดำำ� เนิิ น การเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนของ
ผู้้ใ� ช้้บริิการโทรคมนาคมและผู้้ไ� ด้้รับั ความเดืือดร้้อนจากการ
ให้้บริิการโทรคมนาคมของผู้้�รับั ใบอนุุญาตประกอบกิิจการ
โทรคมนาคม ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดตามมาตรา ๕๗
(๔) แห่่งพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และ
กำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และขั้้�นตอนและ
กระบวนการรัับและพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนตามประกาศ
กสทช. เรื่่�องกระบวนการรัับและพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน
เกี่่�ยวกัับการประกอบกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยในการดำำ�เนิินการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนในปีี ๒๕๖๓
มีีเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สำำ�นััก รท. สามารถดำำ�เนิินการยุุติิได้้
โดยการดำำ�เนิินการรัับเป็็นเรื่่อ� งร้้องเรีียนและแจ้้งผลภายใน
๓ วัันตามประกาศ กสทช. ดัังกล่่าว จำำ�นวน ๑,๔๗๔ เรื่่อ� ง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๔.๕๓

22

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

เมื่่�อผู้้�ใช้้บริิการโทรคมนาคม
ประเภทบริิการโทรศััพท์์บ้้าน
โทรศััพท์์มืือถืือ โทรศััพท์์สาธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ประสบปััญหา
จากการใช้้บริิการ มีีสิิทธิิร้้องเรีียน
ได้้ ๒ ช่่องทาง

แนวทางหลััก
ในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
การส่่งเสริิมให้้ตลาดโทรคมนาคม
มีีการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม

ก า ร กำำ�กัั บ ดูู แ ล คุุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้้
บริิการและอััตราค่่าบริิการในตลาด
การคุ้้�มครองผู้บ
้� ริิโภค ด้้วยการสร้้าง
ความตระหนัักรู้้� และมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่� ย วกัั บ สิิ ทธิิ ผู้้� บ ริิ โ ภคในกิิ จ การ
โทรคมนาคม
การดำำ�เนิินงานตามประกาศ กสทช.
เรื่่�อง กระบวนการรัับและพิิจารณา
เรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการประกอบ
กิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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ขณะเดีียวกัันยัังสามารถดำำ�เนิินการให้้เรื่่�องร้้องเรีียนได้้ข้้อยุุติิในชั้้�นสำำ�นัักงานภายใต้้กรอบระยะ
เวลาที่่�กำำ�หนดทั้้�งหมด เป็็นจำำ�นวน ๑,๔๘๕ เรื่่อ� ง คิิดเป็็นร้้อยละ ๘๕.๑๐ และมีีเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�อยู่่ร� ะหว่่าง
ดำำ�เนิินการ จำำ�นวน ๒๖๐ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๔.๙๐

จำำ�นวน

ร้้อยละ

๑,๗๔๕
๑,๔๗๔

๑๐๐
๘๔.๕๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิได้้และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบ
อนุุญาต ภายใน ๓ วัันทำำ�การ และประสานผู้้�ร้้องเรีียนพบว่่าผู้้�รัับใบอนุุญาต
แก้้ไขปััญหาให้้แล้้วแต่่ผู้้�รัับใบอนุุญาตยัังไม่่มีีหนัังสืือแจ้้งผลการแก้้ไขปััญหา
มายััง สำำ�นัักงาน กสทช.

๒

๐.๑๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิได้้โดย ลสทช. มีีคำ�วิ
ำ ินิิจฉััยแล้้ว และดำำ�เนิินการแจ้้ง
ข้้อร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต ภายใน ๓ วัันทำำ�การ

๔

๐.๒๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิได้้ในกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยฯ และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อ
ร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาตภายใน ๓ วัันทำำ�การ

๐

๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิได้้และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบ
อนุุญาตภายใน ๓ วัันทำำ�การ และ ผู้้�ร้้องเรีียนไม่่ประสงค์์ดำำ�เนิินการต่่อ

๐

๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ในชั้้�นคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองฯ และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อร้้อง
เรีียนไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต รวมทั้้�งแจ้้งผลการแก้้ไขปััญหาไปยัังผู้้�ร้้องเรีียน
ภายใน ๓ วัันทำำ�การ

๑

๐.๐๕

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ในชั้้�นเสนอ ลสทช. วิินิิจฉััย และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
ไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต รวมทั้้�งแจ้้งผลการแก้้ไขปััญหาไปยัังผู้้�ร้้องเรีียนภายใน ๓
วัันทำำ�การ

๓

๐.๒๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ในชั้้�นเสนอคณะกรรมการ วิินิิจฉััย และดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อ
ร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต รวมทั้้�งแจ้้งผลการแก้้ไขปััญหาไปยัังผู้้�ร้้องเรีียน
ภายใน ๓ วัันทำำ�การ

๐

๐

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ประสานผู้้�ร้้องเรีียนแล้้วพบว่่าผู้้�ร้้องเรีียนได้้รัับการแก้้ไขปััญหา
ก่่อนส่่งเรื่่�องไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต

๑

๐.๐๕

๑,๔๘๕
๒๖๐

๘๕.๑๐
๑๔.๙๐

สถานะ
เรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�สามารถยุุติิและดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รัับใบอนุุญาต
รวมทั้้�งแจ้้งผลการแก้้ไขปััญหาไปยัังผู้้�ร้้องเรีียนภายใน ๓ วัันทำำ�การ

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ยุติุ ิในชั้้�นสำำ�นัักงาน และดำำ�เนิินการภายในระยะเวลาทั้้�งหมด
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
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๑๕

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�
อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ

๘๕

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ยุุติิในชั้้�นสำำ�นัักงาน กสทช.
และดำำ�เนิินการภายในระยะเวลาทั้้�งหมด

ร้้อยละ

ร้้อยละ

กราฟ

กราฟ แสดงผลดำำ�เนิินการ ดำำ�เนิินการเรื่่�องร้้องเรีียนของสำำ�นััก รท. จำำ�แนกเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ

หมายเหตุุ
๑. เรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�ยุุติแิ ล้้วหรืืออยู่่ตั้้� ง� แต่่ชั้้�นคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองฯ
ขึ้้�นไปทั้้�งหมด จำำ�นวน ๑,๔๙๑ เรื่่�อง
๒. เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ยุุติิในชั้้�นสำำ�นัักงาน กสทช. แต่่ดำำ�เนิินการแจ้้งเรื่่�อง
หรืือแจ้้งผลเกิิน ๓ วััน จำำ�นวน ๖ เรื่่�อง
๓. เรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่�ยุุติใิ นชั้้น� สำำ�นัักงาน กสทช. คืือ เรื่่อ� งที่่�ยุุติแิ ล้้วหรืืออยู่่�
ตั้้�งแต่่ชั้้�นคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองฯ ขึ้้�นไป

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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การให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับบริิการ
โทรคมนาคมเพื่่�อประโยชน์์ในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค

๑.

การเรีียกเก็็บค่่าบริิการในอััตราที่�แ่ ตกต่่างกัันสำำ�หรัับบริิการ
โทรคมนาคมลัักษณะหรืือประเภทเดีียวกััน (on net / off net)

ที่่ป� ระชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม ครั้้ง� ที่่� ๘/๒๕๖๓ เมื่่อ� วัันที่่� ๑๐ กัันยายน
๒๕๖๓ มีีมติิต่่อกรณีีผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� โดยขอให้้ กสทช. ทบทวนคำำ�สั่่�ง กทช. ที่่� ๑๙/๒๕๕๓ เรื่่�อง
ห้้ามเรีียกเก็็บค่่าบริิการในกิิจการโทรคมนาคมจากผู้้�ใช้้บริิการในอััตราที่่�แตกต่่างกััน สำำ�หรัับบริิการโทรคมนาคม
ลัักษณะเดีียวกัันหรืือประเภทเดีียวกััน (on net / off net) ประกอบด้้วยรายละเอีียด ดัังนี้้�
๑.๑ การโทรในเครืือข่่ายและนอกเครืือข่่ายในปััจจุุบััน (On net / Off net) ซึ่่�งถืือเป็็นบริิการลัักษณะและ
ประเภทเดีียวกััน
๑.๒ การกำำ�หนดราคาให้้แตกต่่างกััน ต้้องกำำ�หนดให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุนค่่าบริิการที่่�แตกต่่างกัันเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
สภาพการทุ่่�มตลาดหรืือการกีีดกัันทางการแข่่งขััน
๑.๓ การกำำ�หนดให้้การโทรในเครืือข่่ายและนอกเครืือข่่ายเป็็นบริิการคนละลัักษณะประเภท ผู้้ใ� ห้้บริิการต้้อง
ระบุุความแตกต่่างอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสามารถแยกแยะหรืือจำำ�แนกบริิการได้้
ทั้้�งนี้้� ประธานอนุุกรรมการฯ ได้้ให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมว่่า หากผู้้�ให้้บริิการต้้องการกำำ�หนดอััตราค่่าบริิการ
ที่่�แตกต่่างกัันจะต้้องสามารถทำำ�ให้้ผู้�้บริิโภคเข้้าใจว่่ากำำ�ลัังใช้้บริิการอะไร เป็็นการโทรภายในเครืือข่่ายหรืือนอก
เครืือข่่ายเพราะถ้้าไม่่สามารถแยกแยะความแตกต่่างได้้ย่่อมจะเกิิดความไม่่เป็็นธรรม เนื่่�องจากผู้้บ� ริิโภคอาจเข้้าใจผิิด
และใช้้บริิการไม่่ตรงตามอััตราค่่าบริิการเดิิม ทำำ�ให้้ถููกเรีียกเก็็บค่่าบริิการเพิ่่�มเติิมจากการใช้้งานไม่่ถููกประเภท
นอกจากนี้้� หากอนุุญาตให้้ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สามารถกำำ�หนดอััตราค่่าบริิการที่่�แตกต่่างกัันได้้แล้้ว
จำำ�เป็็นต้้องมีีการกำำ�กัับให้้อััตราค่่าบริิการมีีความสอดคล้้องกัับต้้นทุุน และผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ไม่่สามารถ
กำำ�หนดอััตราค่่าบริิการที่่�แตกต่่างกัันได้้โดยเสรีี เพราะจะส่่งผลกระทบจากการกระจายตััวไปยัังกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
(Network Effect) หรืือปรากฏการณ์์กินิ รวบตลาด เช่่น การออกแพ็็คเกจโทรฟรีีในเครืือข่่าย และคิิดราคาเต็็มสำำ�หรัับ
การโทรนอกเครืือข่่าย ทำำ�ให้้ค่่าบริิการแตกต่่างกัันหลายเท่่าตััว เมื่่�อเกิิดกรณีีเช่่นนี้้�ผู้้�ให้้บริิการรายย่่อยจะไม่่สามารถ
แข่่งขัันทางการตลาดกัับผู้้�ให้้บริิการรายใหญ่่ได้้ เป็็นต้้น
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รายงานผลการปฏิบบัตติงงาน ประจําาปี ๒๕๖๓ สำนน�ักก รท.

๒.

การกำำ�หนดค่่าบริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ภายในประเทศ ในส่่วนที่่�
เกิินกว่่าสิิทธิิการใช้้งานของรายการส่่งเสริิมการขายหลััก

เมื่่�อมีีการเปิิดใช้้งานบริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ภายในประเทศ ผู้้�ให้้บริิการจะต้้องระบุุประเภท
รายการส่่งเสริิมการขายหลัักให้้ผู้ใ�้ ช้้บริิการรัับทราบ และเมื่่อ� ครบกำำ�หนดตามสิิทธิิการใช้้งานตามรายการ
ส่่งเสริิมการขายแล้้ว ผู้้ใ� ห้้บริิการจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามมติิที่่ป� ระชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคด้้าน
กิิจการโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� ๙/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เรื่่�อง การกำำ�หนดและกำำ�กัับดููแล
อััตราขั้้น� สููงของค่่าบริิการโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่�ภายในประเทศในส่่วนที่่�เกิินกว่่าสิิทธิิการใช้้งานของรายการ
ส่่งเสริิมการขายหลััก ดัังนี้้�
๒.๑ 	กำำ�หนดให้้ผู้�้ให้้บริิการต้้องมีีการแจ้้งเตืือนผู้้�ใช้้บริิการ เมื่่�อมีีการใช้้งานใกล้้ครบสิิทธิิการ
ใช้้งานของรายการส่่งเสริิมการขายหลััก
๒.๒ เมื่่�อครบสิิทธิิการใช้้งาน ผู้้�ให้้บริิการต้้องเสนอรายการส่่งเสริิมการขายเสริิม (On-top
Package) เพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�ใช้้บริิการได้้ตััดสิินใจเลืือกใช้้งาน
๒.๓ 	หากผู้้�ใช้้บริิการไม่่เลืือกสมััครรายการส่่งเสริิมการขายเสริิมรายการใดรายการหนึ่่�ง
ผู้้�ให้้บริิการต้้องเรีียกเก็็บค่่าบริิการตามรายการส่่งเสริิมการขายหลัักขั้้�นเริ่่�มต้้น (Basic
Package) ซึ่่ง� เป็็นการคิิดค่่าบริิการตามปริิมาณการใช้้งานจริิงในอััตราราคาที่่�มีีการกำำ�หนด
อย่่างเป็็นทางการ นั่่�นคืือ บริิการเสีียงไม่่เกิิน ๐.๐๑๑ บาท/วิินาทีี บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
ไม่่เกิิน ๐.๑๘ บาท/เมกะไบต์์ บริิการข้้อความสั้้�น (SMS) ไม่่เกิิน ๑ บาท/ข้้อความ และ
บริิการข้้อความ MMS ไม่่เกิิน ๒.๔๕ บาท/ข้้อความ เป็็นอััตราอ้้างอิิงในการคิิดค่่าบริิการ
ส่่วนเกิินจากสิิทธิิการใช้้งานของรายการส่่งเสริิมการขายหลััก
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๓.

การยกเลิิกการใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตโดยไม่่เสีียค่่าใช้จ่้ ่าย

ที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๓
เมื่่�อวัันที่่� ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้้ดำำ�เนิินการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนกรณีีที่่�ผู้้�ร้้องเรีียนต้้องการยกเลิิก
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตประจำำ�ที่่�โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย แต่่ผู้้�ให้้บริิการกลัับเรีียกเก็็บค่่าประกัันอุุปกรณ์์
จำำ�นวน ๑,๐๐๐ บาท พร้้อมค่่าปรัับกรณีียกเลิิกบริิการก่่อนครบสััญญา จำำ�นวน ๒,๑๗๒.๒๕ บาท
ทั้้�งก่่อนหน้้านี้้�ยัังได้้มีีการเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้า จำำ�นวน ๖๓๑.๒๕ บาท ด้้วยนั้้�น ที่่�ประชุุมฯ
ได้้พิิจารณาและมีีมติิ ดัังนี้้�
๓.๑ การเรีียกเก็็บค่่าประกัันอุุปกรณ์์ ตามประกาศ กทช. เรื่่อ� ง มาตรฐานของสััญญาให้้บริิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้้อ ๑๕ มิิได้้ให้้สิิทธิิต่่อผู้้�ให้้บริิการในการกำำ�หนดเรีียกเก็็บ
ค่่าประกัันอุุปกรณ์์ ทั้้�งยัังยืืนยัันเป็็นคำำ�สั่่�งให้้ กสทช. ตรวจสอบผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นๆ
หากพบว่่ามีีการเรีียกเก็็บค่่าประกัันอุุปกรณ์์ ต้้องทำำ�การคืืนเงิินแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
๓.๒ การเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้า ตามประกาศ กทช. เรื่่�อง อััตราขั้้�นสููงของค่่าบริิการและ
การเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้าในกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุุว่่า ต้้องได้้รัับ
ความเห็็นชอบจาก กสทช. ก่่อนดำำ�เนิินการ ซึ่่�งในกรณีีดัังกล่่าวไม่่ปรากฏข้้อเท็็จจริิงว่่า
ผู้้�ให้้บริิการได้้ขอความเห็็นชอบจาก กสทช. ก่่อนแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น ผู้้�ให้้บริิการจึึงไม่่
สามารถเรีียกเก็็บค่่าบริิการล่่วงหน้้าได้้ ทั้้�งยัังให้้ยกร่่างคำำ�สั่่�งเป็็นการทั่่�วไปแจ้้งเตืือนไปยััง
ผู้้ป� ระกอบการทุุกราย กำำ�กัับดููแลให้้ส่่งมอบสำำ�เนาสััญญาการสมััครใช้้บริิการแก่่ผู้้บ� ริิโภค
อย่่างเคร่่งครััด
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๔.

การไม่่สามารถขอเงิินคงเหลืือในระบบโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�คืืนได้้

ที่่� ป ระชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้� บ ริิ โ ภคด้้ า นกิิ จ การโทรคมนาคม ครั้้� ง ที่่� ๗/๒๕๖๓
เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ได้้พิจิ ารณาข้้อร้้องเรีียนของผู้้�บริิโภค ๓ ราย ซึ่่�งเป็็นผู้้�ใช้้งานโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�แบบเติิมเงิิน (Pre Paid) หรืือจ่่ายค่่าบริิการล่่วงหน้้า และต้้องการปิิดบริิการกัับผู้้�ให้้บริิการ
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๒๔ เลขหมาย รวมยอดเงิินในเลขหมายคงค้้างกว่่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท แต่่ปรากฏว่่า
ผู้้�ให้้บริิการปฏิิเสธการคืืนเงิินคงเหลืือ
เมื่่�อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงในกระบวนการพิิจารณาของคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคฯ
พบว่่า ผู้้�ร้อ้ งเรีียนมีีการขอปิิดบริิการคราวละหลายเลขหมาย และมีีจำำ�นวนยอดการขอคืืนค่่าบริิการเป็็น
วงเงิินสููงเกืือบ ๑๐,๐๐๐ บาทในแต่่ละเลขหมาย ซึ่่�งขณะที่่�ฝั่่�งผู้้�ให้้บริิการระบุุว่่า ยอดเงิินดัังกล่่าวมีี
ลัักษณะไม่่ใช่่การเติิมเงิินเพื่่�อใช้้งานโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่�ตามปกติิ แต่่เป็็นช่่องทางการแปลงค่่าบริิการเป็็น
เงิินสด อีีกทั้้�งยอดเงิินบางส่่วนได้้รัับโอนต่่อมาจากเลขหมายอื่่�นผ่่านผู้้�ใช้้บริิการระบบรายเดืือน
(Postpaid) ที่่�สามารถเติิมเงิินค่่าบริิการให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการแบบเติิมเงิินได้้ มีีผู้้�ใช้้บริิการแบบรายเดืือน
บางรายถููกหลอกให้้เติิมเงิินและยัังไม่่ได้้ชำำ�ระค่่าบริิการแก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการแต่่อย่่างใด ทำำ�ให้้ผู้ใ้� ห้้บริิการต้้อง
อายััดเงิินดัังกล่่าวไว้้
ด้้านผู้้�บริิโภคที่่�ร้้องเรีียนชี้้�แจงว่่า ที่่�มาของเงิินในระบบส่่วนใหญ่่มาจากการชำำ�ระค่่าบริิการผ่่าน
ร้้านค้้าออนไลน์์ที่่�มีีส่่วนลด และการชำำ�ระค่่าบริิการผ่่านคนรู้้�จััก ซึ่่�งเมื่่�อได้้รัับการเติิมเงิินค่่าบริิการแล้้ว
ก็็จะชำำ�ระเป็็นเงิินสดโดยโอนผ่่านบััญชีีธนาคาร ซึ่่�งค่่าบริิการที่่�ได้้รัับจะมีีมููลค่่าสููงกว่่ายอดเงิินที่่�ชำำ�ระ
จริิง โดยไม่่สามารถตรวจสอบได้้ว่่าค่่าบริิการที่่�ได้้รัับนั้้�นเป็็นการโอนมาจากผู้้�ใด
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ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง ที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคฯ
ได้้มีีมติิชี้้�ขาดตามประกาศ กทช. เรื่่�อง มาตรฐานของสััญญาให้้บริิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
๔.๑ เมื่่�อสััญญาเลิิกกััน ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการมีีเงิินค้้างชำำ�ระแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ ผู้้�ให้้บริิการต้้องคืืนเงิิน
คงเหลืือในระบบให้้กับั ผู้้ใ� ช้้บริิการ และต้้องดำำ�เนิินการคืืนเงิินภายใน ๓๐ วััน นัับตั้้ง� แต่่ที่่�มีีการ
บอกเลิิกสััญญา โดยไม่่มีีสิิทธิิปฏิิเสธการคืืนเงิินให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการ
๔.๒	หากผู้้ใ� ห้้บริิการไม่่สามารถคืืนเงิินให้้กับั ผู้้ใ� ช้้บริิการได้้ภายในกำำ�หนดระยะเวลา ผู้้ใ� ห้้บริิการต้้อง
ชำำ�ระค่่าเสีียประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในอััตราเท่่ากัับดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
๔.๓	หากผู้้�ให้้บริิการไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคฯ สามารถร้้องต่่อศาล
เพื่่�อขอคุ้้�มครองชั่่�วคราวในการที่่�จะไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�ง รวมทั้้�งอาจขออำำ�นาจศาลสั่่�งอายััด
ค่่าบริิการคงเหลืือไว้้ก่่อนได้้
อนึ่่�ง ผลจากกรณีีร้้องเรีียนดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ปรัับลดวงเงิินสะสมสููงสุุด
สำำ�หรัับการเติิมเงิินเข้้าระบบ (Prepaid) จากจำำ�นวน ๑๐,๐๐๐ บาท เหลืือ ๕,๐๐๐ บาท และ กสทช.
ได้้ฝากกำำ�ชัับไปยัังผู้้�ใช้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แบบรายเดืือนในการเติิมเงิินค่่าบริิการให้้กัับเลขหมาย
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แบบเติิมเงิินต้้องระมััดระวัังเรื่่�องการถููกหลอกลวง และควรตรวจสอบว่่าปลายทาง
มีีตััวตนที่่�แน่่ชััดหรืือไม่่ เพราะหากเป็็นมิิจฉาชีีพหรืือผู้้�ใช้้บริิการที่่�หลีีกเลี่่�ยงเงื่่�อนไขตามวััตถุุประสงค์์ของ
การให้้บริิการโทรศััพท์์ อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายตามมาในภายหลััง เช่่น การเป็็นหนี้้�จากการชำำ�ระค่่า
บริิการโดยที่่�ไม่่ได้้ใช้้บริิการจริิง เป็็นต้้น
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๕.

การเรีียกเก็็บค่่าบริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�โดยไม่่มีีการใช้ง้ านจริิง

ที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม ครั้้�งที่่� ๕/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่�
๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๓ ได้้พิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนกรณีีผู้้�ใช้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตแบบมีีเลขหมายโทรศััพท์์
ประจำำ�ที่่� (Fixed line) ถููกเรีียกเก็็บค่่าบริิการโทรทางไกลระหว่่างประเทศเป็็นเงิินสููงกว่่า ๗๕,๐๐๐ บาท
โดยผู้้�ร้้องเรีียนยืืนยัันว่่าไม่่ได้้ใช้้งานในลัักษณะดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด เนื่่�องจากเป็็นเลขหมายสำำ�หรัับเชื่่�อมต่่อ
กล้้องวงจรปิิดกัับอิินเทอร์์เน็็ตเท่่านั้้�น
จากการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงในกระบวนการพิิจารณาของคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคฯ
พบว่่า มีีการเชื่่�อมต่่อสััญญาณไปยัังปลายทางต่่างประเทศตามยอดเรีียกเก็็บค่่าบริิการในใบแจ้้งหนี้้�จริิง
แต่่ขณะเดีียวกัันก็็ปรากฏข้้อผิิดสัังเกตหลายประการ เทีียบเคีียงได้้กัับกรณีีที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนก่่อนหน้้า
อาทิิ
•	มีีการโทรออกไปยัังต่่างประเทศคิิดเป็็นจำำ�นวนนาทีีสููงกว่่าเวลาโทรออกจริิง เช่่น กรณีีนี้้�พบว่่า
มีีการโทรออก ๔๙ ครั้้�ง ในช่่วงเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. หรืือ ๓๐ นาทีี แต่่กลัับถููกคิิดจำำ�นวน
นาทีีสููงถึึง ๑,๔๕๐ นาทีี
•	มีีการโทรออกไปยัังปลายทางที่่�เป็็นประเทศไม่่คุ้้�นเคย เช่่น ประเทศปาปััวนิิวกิินีี เป็็นต้้น
•	มีีการโทรออกไปยัังปลายทางที่่�เป็็นเลขหมายโทรศััพท์์ผ่่านดาวเทีียมในต่่างประเทศ
•	มีีการโทรออกจำำ�นวนมากในวัันเดีียวกััน หรืือโทรออกไปยัังปลายทางต่่างประเทศพร้้อมกััน
หลายแห่่งในช่่วงเวลาเดีียวกััน
•	มีีการโทรออกไปยัังปลายทางเดีียวกัันที่่�เป็็นระบบอััตโนมััติิ (Call Center) ผ่่านการสื่่�อสาร
ทางเสีียงผ่่านโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต หรืือ VoIP ในช่่วงเวลาเดีียวกััน ทั้้�งที่่�การโทรครั้้�งแรก
ยัังไม่่ได้้วางสาย
•	มีีการโทรออกไปยัังต่่างประเทศในช่่วงเวลาขณะที่่�บริิษัทั ปิิดทำำ�การ ซึ่่ง� เมื่่�อมีีการตรวจสอบแล้้ว
ไม่่พบผู้้�ใช้้บริิการแต่่อย่่างใด
ข้้อสัังเกตที่่�สำำ�คััญคืือ ผู้้�ร้อ้ งเรีียนไม่่เคยขอใช้้บริิการโทรออกต่่างประเทศ และไม่่พบการแก้้ไขดััดแปลง
อุุปกรณ์์ใดๆ จึึงอาจสัันนิิษฐานได้้ว่่า เกิิดการเข้้าถึึงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต หรืือการแฮ็็ก (Hack) ระบบ
ในส่่วนของผู้้�ให้้บริิการ ที่่�ประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคฯ จึึงมีีมติิว่่า หากเกิิดความเสีียหาย
จากกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�ให้้บริิการจะต้้องรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการโทรออกต่่างประเทศ โดยที่่�ผู้้�ร้้องเรีียน
ไม่่ต้้องรัับภาระค่่าบริิการ
รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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จากสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปีีที่่�ผ่่านมา การให้้บริิการ
ทางโทรคมนาคมมีีความสำำ�คััญมากกว่่าปกติิ เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคต้้องการใช้้บริิการต่่าง ๆ เพื่่�อลดการ
สััมผััสหรืือเว้้นระยะห่่าง (Social Distancing) การประชุุมผ่่านระบบทางไกลผ่่านจอภาพ (VDO
Conference) รวมไปถึึงการทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ (Internet Banking) จึึงกลายเป็็นช่่องทางให้้เหล่่า
มิิจฉาชีีพหรืือแฮ็็กเกอร์์ (Hacker) เจาะข้้อมููลการใช้้บริิการผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ตหรืือโทรศััพท์์
โดยเฉพาะผู้้�ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตผ่่านโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่� กสทช. จึึงได้้ชี้้�แจงประชาสััมพัันธ์์ไปยัังผู้้�บริิโภค
ที่่�ต้้องการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงหรืืออิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบนด์์ว่่า ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีเลขหมาย
โทรศััพท์์ Fixed line ก็็สามารถใช้้บริิการได้้ ทั้้�งยัังช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายรายเดืือนที่่�ไม่่จำำ�เป็็นอย่่างค่่ารัักษา
เลขหมายแล้้ว ยัังไม่่เสี่่�ยงต่่อการถููกแฮ็็กระบบเสีียค่่าโทรทางไกลไปต่่างประเทศ และในขณะเดีียวกััน
ผู้้�ใช้้งานโทรศััพท์์ Fixed line เพื่่�อโทรเข้้า-ออกภายในประเทศ ก็็สามารถแจ้้งระงัับบริิการโทรทางไกล
ระหว่่างประเทศกัับผู้้�ให้้บริิการได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และไม่่กระทบกัับการโทรออกรัับสายภายใน
ประเทศแต่่อย่่างใด กรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็นต้้องใช้้บริิการโทรทางไกลระหว่่างประเทศ ควรโทรออกด้้วย
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ซึ่่�งจะยากต่่อการเข้้าถึึงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือการถููกแฮ็็ก (Hack) มากกว่่า
บริิการ Fixed line อย่่างไรก็็ตาม โดยปกติิแล้้วการให้้บริิการโทรศััพท์์ประจำำ�ที่่�นั้้�น หากผู้้�ใช้้บริิการ
ไม่่ประสงค์์สมััครขอเปิิดใช้้บริิการโทรทางไกลระหว่่างประเทศ ผู้้�ให้้บริิการจะไม่่สามารถเปิิดบริิการ
ให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการได้้
ส่่วนผู้้�ที่่�จำำ�เป็็นต้้องติิดตั้้�งอิินเทอร์์เน็็ตพร้้อมบริิการโทรศััพท์์ ต้้องรัักษาความปลอดภััยด้้วยการ
เปลี่่�ยนรหััสผ่่านที่่�ตััวอุุปกรณ์์ ONU ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�แปลงสััญญาณแสงจากสายไฟเบอร์์เป็็นสััญญาณ
อิินเทอร์์เน็็ต รวมถึึงรหััสผ่่านของอุุปกรณ์์ WiFi router หากมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ IoT และเชื่่�อมต่่อ
ผ่่านพื้้� น ที่่� จัั ด เก็็ บ ข้้ อ มููลดิิ จิิ ทัั ลหรืื อระบบคลาวด์์ ควรเลืือกสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ มาตรฐาน
เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นช่่องทางที่่�มิจิ ฉาชีีพสามารถใช้้เจาะระบบเพื่่�อโจรกรรมข้้อมููล
อีีกข้้อพึึงระวัังที่่�ผู้้�ใช้้บริิการโทรคมนาคมควรให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง คืือรหััส OTP หรืือ
ชุุดรหััสผ่่านใช้้ครั้้�งเดีียวที่่�ระบบสร้้างขึ้้�นเพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�ธุุรกรรมทางอิินเทอร์์เน็็ต จะต้้อง
เก็็บเป็็นความลัับเฉพาะบุุคคล ห้้ามบอกแก่่ผู้้�อื่่น� ในทุุกกรณีี เนื่่�องจากเป็็นช่่องทางที่่�มิจิ ฉาชีีพจะสวมรอย
ทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ในฐานะที่่�เป็็นเจ้้าของบััญชีี เสมืือนยื่่�นกุุญแจให้้โจรเข้้ามาขโมยของในบ้้าน
ของตนเองดัังนั้้�น หากพบว่่ามีีการขอให้้บอกรหััส OTP ไม่่ว่่าจะกรณีีใดๆ พึึงสัันนิิษฐานไว้้เสมอว่่า
บุุคคลดัังกล่่าวอาจเป็็นมิิจฉาชีีพ อย่่าหลงเชื่่�อเป็็นอัันขาด
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ภารกิิจด้้านการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม

ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้ปฏิิบััติิภารกิิจด้้านการ
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทภายใต้้ระเบีียบ กสทช. ว่่าด้้วยการ
ไกล่่เกลี่่�ย ข้้ อ พิิพาทระหว่่างผู้้�รัั บใบอนุุญาตประกอบ
กิิ จ การโทรคมนาคมและผู้้�ร้้ อ งเรีียน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมุ่่�งให้้เกิิดการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�ผู้�ร้้ ้องเรีียน
ร้้องขอ ทั้้ง� ยัังส่่งเสริิมและเผยแพร่่วิิธีกี ารระงัับข้้อพิิพาท
ทางเลืือกโดยเฉพาะการไกล่่เกลี่่ย� และการระงัับข้้อพิิพาท
การจััดทำำ�สารบบและสำำ�นวนเรื่่�องไกล่่เกลี่่�ย การจััดทำำ�
รายงานข้้อมููลสถิิติิเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ย
เสนอต่่อ กสทช. ให้้รับั ทราบทุุกเดืือน รวมถึึงประเมิินผล
การดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ให้้ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�บริิโภคได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ตลอดจนประสานงานกัับหน่่วยงานต่่างๆ เกี่่ย� วกัับวิิธีกี าร
ระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก ดัังนี้้�
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๑

การดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทระหว่่าง
ผู้้�รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม
กัับผู้้�ร้้องเรีียน
ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�ผู้�ร้้ ้องเรีียนร้้องขอ รวมถึึง
ประสานงานและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ให้้บริิการโทรคมนาคม
โดยระหว่่างวัันที่่� ๑ มกราคม - ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๓ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
มีีข้้อพิิพาทที่่�ผู้้�ร้้องเรีียนประสงค์์จะเข้้าสู่่�กระบวนการไกล่่เกลี่่�ยฯ จำำ�นวน ๑๕๑ เรื่่�อง
แบ่่งเป็็น ๒ กรณีี ได้้แก่่
เรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่มีี� การไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาทตามระเบีียบ กสทช.
ว่่าด้้วยการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทฯ จำำ�นวน ๒ เรื่่�อง และทั้้�งหมด
สามารถไกล่่เกลี่่�ยได้้สำำ�เร็็จ คิิดเป็็นร้้อยละ ๑๐๐
เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนที่่� คู่่� ก รณีีตกลงยุุติิ ข้้ อ พิิ พ าทได้้ ก่่ อนมีีการ
ไกล่่เกลี่่�ย หรืือเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�คู่่�กรณีีฝ่่ายหนึ่่�งไม่่ประสงค์์
จะเข้้าไกล่่เกลี่่ย� และนำำ�เข้้าสู่่ก� ารดำำ�เนิินการตามกระบวนการ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ตามประกาศ กสทช. เรื่่�องกระบวนการรัับ
และพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการประกอบกิิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำำ�นวน ๑๔๙ เรื่่�อง

๒

เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�มีีการไกล่่เกลี่่�ย
ข้้อพิิพาท ตามระเบีียบ กสทช.
เรื่่�อง ว่่าด้้วยการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทฯ
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�คู่่�กรณีีตกลงยุุติิ
ข้้อพิิพาทกัันได้้ก่่อนมีีการไกล่่เกลี่่�ย/
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�คู่่�กรณีีฝ่่ายหนึ่่�ง
เรื่่�อง ไม่่ประสงค์์จะเข้้าไกล่่เกลี่่�ย

๑๔๙

กราฟ แสดงสถิิติิการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
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๒

การสำำ�รวจความพึึงพอใจจากผู้้�เข้้าร่่วม
การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
ปีี ๒๕๖๓
	จากการสุ่่ม� ตััวอย่่างจากผู้้เ� ข้้าร่่วมฯ จำำ�นวน ๑๕ คน เกี่่ย� วกัับ
ความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วมกระบวนการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทของ
สำำ�นัักงาน กสทช. ตามระเบีียบคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ว่่าด้้วยการ
ไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาทฯ สามารถวััดระดัับความพึึงพอใจของผู้้�รับั บริิการ
คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวมร้้อยละ ๙๗.๖ ซึ่่�งถืือว่่าความพึึงพอใจในการ
ไกล่่เกลี่่�ยฯ ที่่�ระดัับ “มาก”

๒.๔

ร้้อยละ

๙๗.๖

ผู้้�ใช้้บริิการมีีความไม่่พึึงพอใจ

ร้้อยละ

ผู้้�ใช้้บริิการมีีความพึึงพอใจ

กราฟ แสดงความพึึงพอใจในการเข้้าใช้้บริกิ ารการไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
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รายงานผลการปฏิิัตบัติงัติงาิงน ประจําา
าน ประจํํปี 
าปีี๒๕๖๓ สำนน�ักก รท.
๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
รายงานผลการปฏิบบ

๓
ดร.พิิณลััพธพร นาคสมบููรณ์์
นายกสมาคมวิิชาชีีพผู้้�ไกล่่เกลี่่�ย
และประนีีประนอมข้้อพิิพาท

การส่่ งเสริิ มและเผยแพร่่วิิธีีการระงัับข้้ อพิิ พาททางเลืือก
โดยการไกล่่เกลี่่�ย และการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ศููนย์์ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม

ดร.ชุุติิเดช บุุญโกสุุมภ์์
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักมาตรฐาน
และเทคโนโลยีีโทรคมนาคม

ดร.ประถมพงศ์์ ศรีีนวล
เศรษฐกรเชี่่�ยวชาญ
สำำ�นัักงาน กสทช.

นางสาวกนกอร ฉวาง
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
สำำ�นัักรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม

สำำ�นััก รท. ได้้จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการระงัับข้้อพิิพาท
ทางเลืือกโดยการไกล่่เกลี่่�ยให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ผู้้�รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการโทรคมนาคม
รวมถึึงผู้้�ที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนรายชื่่อ� ผู้้ไ� กล่่เกลี่่ย� และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้มีีความรู้ค�้ วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
การระงัับข้้อพิิพาทโดยการไกล่่เกลี่่�ยและมีีการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� เข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสารและช่่องทางในการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
การจััดอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมายด้้านคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กระบวนการระงัับ
ข้้อพิิพาททางเลืือกและประเด็็นปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้เกิิดการเผยแพร่่ความรู้้�
ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องและสามารถปกป้้องรวมถึึงรัักษาสิิทธิ์์�ของตนเอง และใช้้ประโยชน์์
จากบริิการโทรคมนาคมนาคมได้้อย่่างเต็็มที่่� อาทิิ การจััดโครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
เกี่่�ยวกัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม เมื่่�อวัันที่่� ๘ ตุุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้้ อ งเมย์์ แ ฟร์์ แกรนด์์ บอลรููม ชั้้� น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์์ เ คลีีย์์ ประตููน้ำำ��
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งในครั้้�งนั้้�น มีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาจำำ�นวน ๗๕ คน ได้้รัับความรู้้�และร่่วม
ซัักถามเกี่่�ยวกัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคมโดยมีีวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ประกอบด้้ ว ย ดร.พิิ ณ ลัั พธพ รนาคสมบูู ร ณ์์ น ายกสมาคมวิิ ช าชีีพผู้้� ไ กล่่เกลี่่� ย และ
ประนีีประนอมข้้อพิิพาท ดร.ชุุติิเดช บุุญโกสุุมภ์์ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีีโทรคมนาคม ดร.ประถมพงศ์์ ศรีีนวล เศรษฐกรเชี่่ย� วชาญ สำำ�นัักงาน กสทช.
และ นางสาวกนกอร ฉวาง ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑ สำำ�นััก รท.
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ทั้้�งนี้้� เมื่่�อจบโครงการฯ สำำ�นััก รท. ยัังได้้จััดวััด
ระดัับความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการไกล่่เกลี่่ย� ข้้อพิิพาท
ในกิิจการโทรคมนาคม ผลปรากฏว่่า ผู้้เ� ข้้าร่่วมโครงการ
มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
ในกิิจการโทรคมนาคม คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวมร้้อยละ ๙๒
ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้้�ความเข้้าใจในระดัับ “มาก”

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

3

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิบบัตติงงาน ประจําาปี ๒๕๖๓ สำนน�ักก รท.

ภารกิิจด้้านการจััดการ
ระบบการบริิหารข้้อมููล

สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาและบำำ�รุุงรัักษาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่� อสนัั บสนุุนการรัั บและจัั ดการเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียน ร่่วมถึึ ง สนัั บ สนุุนฐานข้้ อ มููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจด้้านความสร้้างความตระหนัักรู้้�และการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
สอดคล้้ องกัั บนโยบายการพัั ฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่� อสารของ
สำำ�นัักงาน กสทช. ซึ่่�งต้้องการให้้สำำ�นัักต่่างๆ ที่่�มีีระบบงานและฐานข้้อมููลหลาย
ระบบ รวบรวมชุุดข้้อมููลเหล่่านั้้�นไว้้เป็็นฐานข้้อมููลชุุดเดีียว เพื่่�อความสะดวก
ในการดููแลและบำำ�รุุงรัักษา โดยในปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบาย
ดัังนี้้�
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๑

พััฒนาระบบจััดการฐานข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุน
การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม

เพื่่�อรวบรวมระบบงานและฐานข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจของสำำ�นััก รท. ให้้เป็็นระบบฐานข้้อมููล
ชุุดเดีียว และเชื่่�อมโยงข้้อมููลของแต่่ละระบบให้้สััมพัันธ์์กััน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการนำำ�เสนอข้้อมููล
ในด้้านต่่าง ๆ ของสำำ�นััก รท. อีีกทั้้ง� เชื่่อ� มโยงข้้อมููลไปยัังระบบฐานข้้อมููลกลางของสำำ�นัักงาน กสทช. ช่่วยให้้
การบริิหารจััดการทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดค่่าใช้้จ่่ายงบประมาณการบำำ�รุุงรัักษาในแต่่ละปีี โดยการ
พััฒนาชุุดข้้อมููลดัังกล่่าว ประกอบด้้วย
๑.๑ ระบบจััดการฐานข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน ได้้มีีการเปลี่่ย� นคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย
เซิิร์์ฟเวอร์์ (Server) จำำ�นวน ๒ ชุุด ทดแทนระบบเดิิมที่่�ใช้้งานมากว่่า ๑๐ ปีี
๑.๒ เชื่่�อมต่่อ API (Application Program Interface) กัับฐานข้้อมููลกลางของสำำ�นัักงาน กสทช.
เพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับข้้อมููลของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ในการตรวจสอบข้้อมููล
ผู้้�ร้้องเรีียนที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา
๑.๓ เชื่่�อมต่่อ API (Application Program Interface) กัับฐานข้้อมููลกลางของสำำ�นัักงาน กสทช.
เพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับข้้อมููลของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ในการตรวจสอบข้้อมููลผู้้�ร้้องเรีียนที่่�เป็็น
นิิติิบุุคคล

AMI
BROKER
Department Of Provincial Administration

AMI
BROKER
AMI
BROKER
๑.๔ 	พััฒนาระบบในส่่วนการจััดเก็็บข้้อมููลกิิจกรรม (Activity Log) ที่่�ผู้�้ใช้้งานกระทำำ�ผ่่านระบบ
รัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและระงัับข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคมCRM เพื่่�อใช้้ตรวจสอบป้้องกัันไม่่ให้้
ข้้อมููลสำำ�คััญของผู้้�ร้้องเรีียนรั่่�วไหล

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

41

๑.๕ ปรัับปรุุงฐานข้้อมููลของประวััติผู้ิ �ร้้ อ้ งเรีียนที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้อ้ นให้้เป็็นข้้อมููลชุุดเดีียว (Cleaning Data)
๑.๖ 	พััฒนาระบบประเมิินผลเพื่่อ� การวััดคุุณภาพการให้้บริิการลููกค้้าผ่่านระบบโทรศััพท์์ โดยมีีระบบ
IVR (Interactive Voice Response) ในการติิ ด ต่่อไปยัั ง ผู้้�ร้้ อ งเรีียนที่่� ไ ด้้ รัั บ การแก้้ ไข
จนได้้ข้้อยุุติิ เพื่่�อการประเมิินคุุณภาพการให้้บริิการ
๑.๗ 	พััฒนาระบบรายงานสถิิติข้ิ อ้ มููลเรื่่อ� งร้้องเรีียนด้้านกิิจการโทรคมนาคม แสดงผลข้้อมููลสถิิติผ่่ิ าน
Data Virtualization ซึ่่�งเป็็นการนำำ�เสนอข้้อมููลสถิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจของสำำ�นััก รท.
ในรููปแบบของกราฟ แผนภููมิิ โดยจััดเตรีียมข้้อมููลหรืือการเชื่่�อมโยงข้้อมููล (ETL : Extract
Transform and Load) และคลัังข้้อมููล (Data Warehouse) ช่่วยให้้ผู้บ�้ ริิการสามารถวิิเคราะห์์
ข้้อมููลได้้หลากหลายมิิติิ
จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียนแยกช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

% เรื่่�องร้้องเรีียนแยกตามช่่องทางร้้องเรีียน
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จำำ�นวนเรื่่�องร้้องเรีียน by ช่่องทางร้้องเรีียน

เรื่่�องร้้องเรีียนแยกตามภููมิิภาคและจัังหวััด

๑.๘ 	พััฒนาระบบฐานข้้อมููลเครืือข่่ายผู้้บ� ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อตอบโจทย์์ภารกิิจในด้้านการ
สร้้างความตระหนัักรู้้�และการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้�้บริิโภค โดยการเก็็บข้้อมููลของประชาชนที่่�เข้้าร่่วม
เป็็นเครืือข่่ายด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมกัับสำำ�นัักงาน กสทช. ในการช่่วย
ประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่ความรู้้ใ� ห้้กับั ประชาชนในภููมิิภาคต่่าง ๆ ซึ่่ง� สำำ�นััก รท. ได้้นำำ�เทคโนโลยีี
การอ่่านข้้อมููลและการบัันทึึกข้้อมููลจากบััตรประจำำ�ตััวประชาชนผ่่านระบบ (OCR : Optical
Character Recognition) ในการอ่่านรููปภาพตััวอัักษรภาษาไทยเป็็นข้้อความเพื่่�อช่่วยให้้
การบัันทึึกข้้อมููลถููกต้้องแม่่นยำำ� และรวดเร็็ว

PROCESS
x-xxxx-xxxxx-xx-x
xxxx xxxxxx
xxxxx
xx/xx/xxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

Upload Image

AI Service as API

Result
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๑.๙ ปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ (Website) เพื่่�อรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางหลัักในการสื่่�อสารกัับประชาชน โดยมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลเรื่่�องสิิทธิิของผู้้�บริิโภค
การปกป้้องสิิทธิิของตนเอง แนะนำำ�วิิธีีการแก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้บริิการโทรคมนาคม
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ รวมถึึงช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนออนไลน์์ การรายงานสถิิติิข้้อมููลเรื่่�อง
ร้้องเรีียนแบบ Data Virtualization

นอกจากนี้้� เว็็บไซต์์ของสำำ�นััก รท. ยัังได้้มีีการปรัับปรุุงให้้รองรัับข้้อมููลที่่�เป็็นภาษาต่่าง ๆ ได้้แก่่
ภาษาอัังกฤษ ภาษาเมีียนมา ภาษากััมพููชา ภาษาลาว ภาษามลายูู รวมทั้้�งรองรัับการลงทะเบีียนสมััคร
เข้้าร่่วมกิิจกรรม หรืือตอบรัับการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�สำำ�นััก รท. จััดขึ้้�นอีีกด้้วย
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๒

พััฒนาระบบตอบกลัับการสนทนา
แบบตััวอัักษรอััตโนมััติิ (Chat Bot)
เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารข้้ อ มููลประชาชนบนเว็็ บ ไซต์์ สำำ�นัั ก งาน กสทช. โดยการนำำ�เทคโนโลยีี
ปััญญาประดิิษฐ์์ AI (Artificial Intelligence) มาประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับระบบ Chat bot
ที่่�ถููกพััฒนาให้้เชื่่อ� มโยงข้้อมููลอย่่างดีีและมีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอแล้้ว จะสามารถรัับรู้้ค� วามต้้องการ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับประชาชนในการสนทนาผ่่านข้้อความและตอบข้้อมููลได้้ถููกต้้อง ตลอดจน
การเรีียนรู้้�จากการสนทนาเพื่่�อปรัับปรุุงการสนทนาให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังสามารถให้้
บริิการประชาชนได้้ตลอด ๒๔ ชั่่ว� โมง และยัังสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�ประชาชนสนทนากัับระบบ
Chat bot นำำ�ไปต่่อยอดเรีียนรู้้�พฤติิกรรมและความต้้องการของผู้้�บริิโภคต่่อไปได้้ในอนาคต
๒.๑ 	ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ระบบ Chat bot platform บนหน้้า
เว็็บไซต์์ (tcp.nbtc.go.th) (numbering.nbct.go.th)
และเฟสบุ๊๊�คเมสเซนเจอร์์ในเพจ “โทรคมนาคมไทย
ก้้าวไปด้้วยกััน”
๒.๒ 	ระบบ Chat bot สามารถตอบกลัับการสนทนา
ตามภารกิิจของสำำ�นััก รท. ในเรื่่�องการคุ้้�มครองสิิทธิิ
ผู้้บ� ริิโภคในกิิจการโทรมนาคม การสร้้างความตระหนััก
รู้้�ให้้กัับผู้้�บริิโภค หลัักเกณฑ์์กระบวนการการรัับและ
พิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน สถานที่่� และช่่องทางการ
ร้้องเรีียน และการตรวจสอบสถานะการแก้้ไขปััญหา
เรื่่�องร้้องเรีียน
๒.๓ 	พััฒนารููปแบบการโต้้ตอบการสนทนากัับผู้้�ใช้้งาน
ผ่่านการ Training AI ล่่วงหน้้ า และปรัั บ ปรุุง
ข้้อมููลจากการสนทนาคำำ�ถามในรููปแบบ Natural
Language ของภาษาไทย
๒.๔ 	สรุุปผลข้้อมููลจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานตามช่่วงเวลาที่่�ต้้องการ
สามารถเก็็บข้้อมููลการสนทนาระหว่่าง Chat bot กัับ
ผู้้ใ� ช้้งาน (Chat History) เพื่่�อวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการ
สนทนาของผู้้�ใช้้งาน เพื่่�อปรัับปรุุงการสนทนาให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น
๒.๕ การนำำ� Chat bot ช่่วยในการทำำ�การสำำ�รวจความ
คิิดเห็็นและระบบประเมิินความพึึงพอใจของผู้้ใ� ช้้งาน
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การบำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมแซมแก้้ไขอุุปกรณ์์
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์

เนื่่�องด้้วยสำำ�นััก รท. ตั้้�งอยู่่�ภายในอาคารพหลโยธิินเซ็็นเตอร์์ ชั้้�น ๒ ซึ่่�งเป็็นอาคาร
สำำ�นัักงานให้้เช่่าของเอกชน ที่่ผ่่� านมาสำำ�นััก รท. มีีการจััดหาอุุปกรณ์์เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ซึ่่ง� เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�คััญเพื่่อ� ใช้้เชื่่อ� มต่่อเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ระหว่่างสำำ�นััก รท. และส่่วนกลาง
ปััจจุุบันั อุุปกรณ์์ดังั กล่่าวใช้้งานมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นระยะเวลา ๕ ปีี จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการ
จ้้างบริิการบำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมแซมแก้้ไขคอมพิิวเตอร์์ (อุุปกรณ์์โครงข่่ายคอมพิิวเตอร์์)
ให้้ระบบสามารถใช้้งานได้้อย่่างเสถีียร โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเข้้ามาดููแล
และบำำ�รุุงรัักษาเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน

การบำำ�รุุงรัักษาระบบฐานข้้อมููลกลไก
เครืือข่่ายผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ซึ่่�งเป็็นระบบฐานข้้อมููลที่่�ใช้้สนัับสนุุนภารกิิจการลงทะเบีียนข้้อมููลประชาชนที่่�เข้้า
เป็็นเครืือข่่ายผู้้�บริิโภค มีีการนำำ�ระบบลงไปใช้้ในพื้้�นที่่�ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องมีี
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการดููแลระบบ เป็็นประจำำ�ทุุก ๓ เดืือน
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ภารกิิจด้้านการส่่งเสริิม
ความตระหนัักรู้้�ของผู้้�บริิโภค

๑

หนึ่่�งในภารกิิจสำำ�คััญของสำำ�นักั รท. คืือ การเสริิมสร้้างให้้ผู้บ้� ริิโภคและประชาชนทั่่�วไปได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่ย� วกัับสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานของตนเองในฐานะผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้บริิการโทรคมนาคมต่่างๆ เพื่่อ� ให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�และสามารถ
ปกป้้องสิิทธิิที่่�ตนเองพึึงมีี ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดจากการใช้้บริิการด้้านโทรคมนาคม โดยตลอด
ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้� ดัังนี้้�

กิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคมแก่่สาธารณะ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคมและการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการโทรคมนาคมแก่่
สาธารณะภายใต้้ ๒ วััตถุุประสงค์์หลััก ได้้แก่่
ส่่งเสริิ ม การสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้� ถึึ ง การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากบริิ ก ารด้้ า น
โทรคมนาคม เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถรู้้�เท่่าทัันการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่ไ� ปกัับการมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทั้้�งยัังเป็็นการ
พััฒนากลไกการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคและเสริิมสร้้างสิิทธิิของผู้้บ� ริิโภค รวมถึึงการ
กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพการให้้บริิการโทรคมนาคมในราคาที่่�เป็็นธรรม
ตามภารกิิจของสำำ�นัักงาน กสทช.
การให้้ความรู้้แ� ละสร้้างความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคและการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลในกิิจการโทรคมนาคมแก่่กลุ่่�มบุุคคลหรืือหน่่วยงานเพื่่�อให้้
สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวไปเผยแพร่่ต่่อได้้เป็็นวงกว้้าง โดยกิิจกรรม
ที่่� จัั ด ขึ้้� น ได้้ เ น้้ น การมีีส่่วนร่่วมระหว่่างผู้้� เข้้ า ร่่วมกิิ จ กรรมกัั บ วิิ ท ยากร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านผ่่านรููปแบบของการสื่่�อสารสองทาง (Two-way
Communication) โดยเปิิดโอกาสให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ข้้อเสนอแนะ
และถามตอบปััญหาข้้อสงสััย ทำำ�ให้้ผู้�้เข้้าร่่วมกิิจกรรมสามารถนำำ�ความรู้้�ไป
เผยแพร่่ต่่อได้้อย่่างถููกต้้อง
ตลอดปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้จัดั กิิจกรรมเสริิมสร้้างความรู้้ใ� นรููปแบบดัังกล่่าว
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๕ ครั้้�ง โดยแต่่ละครั้้�งมีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมครั้้�งละไม่่น้้อยกว่่า
๒๕๐ คน ประกอบด้้วย หััวหน้้าส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กำำ�นััน
ผู้้ใ� หญ่่บ้้าน ผู้้�นำำ�ชุุมชนต่่าง ๆ หน่่วยงานด้้านการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภค อาสาสมััครสาธารณสุุข
ในพื้้�นที่่� รวมถึึงสื่่อ� มวลชนท้้องถิ่่น� นัักเรีียน นัักศึึกษาและประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งในจัังหวััด
พื้้�นที่่�จััดงานและจัังหวััดใกล้้เคีียง

48

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

	ขณะที่่�การดำำ�เนิินกิิจกรรมจะครอบคลุุมเนื้้�อหาหลัักได้้แก่่ การสื่่�อสารยุุค 5G และ
เทคโนโลยีีเปลี่่ย� นโลก บทบาทหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม การคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล สิิทธิิพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมและการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคมในยุุค 5G โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

หััวข้้อ
การบรรยาย

บทบาทหน้้าที่่�
ของ สำำ�นัักงาน กสทช.
กัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม” และ
“การคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
ในยุุคดิิจิิทััล”

การสื่่�อสารยุุค 5G
และเทคโนโลยีี
เปลี่่�ยนโลก

สิิทธิิพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
และการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลจากการใช้บ
้ ริิการ
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
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วิิทยากร

พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท.

ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิ
ผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล

นายธนโชติิ จำำ�นงสัังข์์

นายบริิพััตร พััฒนาพลกรสกุุล

ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม

นางสาวมนธิิรา ตัันประยููร

ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม

นางสาวอาทิิตา ปรุุงวรกิิจ

ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
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ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต
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ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม

นางสาววิิชชุุตา ไทยตระกููล
ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม

นางสาวทััศน์์วรรณ เหล่่าเจริิญเกีียรติิ
ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม

TIMELINE
กิจกรรมใหความรูเรื่องสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม และการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจากการใชบริการ
โทรคมนาคมแกสาธารณะ

๓

๔
๑
๒

๕

ประจำป ๒๕๖๓

๑

๑ กันยายน ๒๕๖๓

๒

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๓

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

๔

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดเพชรบูรณ

จังหวัดตรัง

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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นครปฐม
วัันที่่� ๑ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องทวารวดีี แกรนด์์ บอลรููม โรงแรม
ไมด้้า แกรนด์์ ทวารวดีี จัังหวััดนครปฐม
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๕๗ คน

ประธานเปิิดงาน

ผลการดำำเนิินการ

เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากแบบสอบถามภายหลัั ง เข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้�้
นายสุุพจน์์ ยศสิิงห์์คำำ�
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนครปฐม ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช.
และสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�ถึึง
หััวข้้อการบรรยาย
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กสทช. ในการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� และ
“การสื่่�อสารยุุค 5G และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก”
บรรยายโดย : นายธนโชติิ จำำ�นงสัังข์์ และ นางสาวมนธิิรา กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และ
ตัันประยููร ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและจััดการทรััพยากร กิิจการโทรคมนาคม ผู้้�บริิโภคสามารถส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านหมายเลข ๑๒๐๐ (โทรฟรีี)
โทรคมนาคม
“บทบาทหน้้าที่่�ของ สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้้�มครอง
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล”
บรรยายโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท.
“สิิทธิิพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
ร่่วมเสวนาโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท. ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการ
ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล และ
นายธนโชติิ จำำ�นงสัังข์์ สำำ�นัักวิิชาการและจััดการ
ทรััพยากรโทรคมนาคม
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๗.๒
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�
ว่่าผู้้�ให้้บริิการมีีสิิทธิ์์�เก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเอกสาร
หลัักฐานของผู้้�สมัคั รใช้้บริิการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่ย� วข้้อง
กัับการให้้บริิการเท่่านั้้�น การเติิมเงิินสำำ�หรัับการใช้้งาน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ทุุกครั้้�งจะสามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย
๓๐ วััน และสะสมวัันใช้้งานได้้ไม่่น้้อยกว่่า ๓๖๕ วััน

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๖.๘
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

53

๒

จัังหวััด

จัันทบุุรีี
วัันที่่� ๑๕ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องจุุลมณีี ๑ โรงแรมเคพีี แกรนด์์
จัันทบุุรีี จัังหวััดจัันทบุุรีี
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๖๐ คน

ประธานเปิิดงาน
นายชวนิินทร์์ วงศ์์สถิิตจิิรกาล
ปลััดจัังหวััดจัันทบุุรีี

หััวข้้อการบรรยาย
“การสื่่�อสารยุุค 5G และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก”
บรรยายโดย : นายธนโชติิ จำำ�นงสัังข์์ และ นายบริิพััตร
พััฒนาพลกรสกุุล ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและจััดการ
ทรััพยากรโทรคมนาคม
“บทบาทหน้้าที่่�ของ สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้้�มครอง
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล”
บรรยายโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท.
“สิิทธิิพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
ร่่วมเสวนาโดย : ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการ
ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคและระบบฐานข้้อมููล นายธนโชติิ
จำำ�นงสัังข์์ และนายบริิพััตร พััฒนาพลกรสกุุล ผู้้�แทน
สำำ�นัักวิิชาการและจััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากแบบสอบถามภายหลัั ง เข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้�้
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช.
และสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�ถึึง
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กสทช. ในการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� และ
กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคม ผู้้�บริิโภคสามารถส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านหมายเลข ๑๒๐๐ (โทรฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๗.๖
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�
ว่่าผู้้�ให้้บริิการมีีสิิทธิ์์�เก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเอกสาร
หลัักฐานของผู้้�สมัคั รใช้้บริิการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่ย� วข้้อง
กัับการให้้บริิการเท่่านั้้�น การเติิมเงิินสำำ�หรัับการใช้้งาน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ทุุกครั้้�งจะสามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย
๓๐ วััน และสะสมวัันใช้้งานได้้ไม่่น้้อยกว่่า ๓๖๕ วััน

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๗.๐
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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กาฬสิินธุ์์�
วัันที่่� ๒๙ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องทศพร โรงแรมริิมปาว กาฬสิินธุ์์�
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๕๕ คน

ประธานเปิิดงาน
นายสนั่่�น พงษ์์อัักษร
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�

หััวข้้อการบรรยาย
“การสื่่�อสารยุุค 5G และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก”
บรรยายโดย : นางสาววิิชชุุตา ไทยตระกููล และ นางสาว
ทััศน์ว์ รรณ เหล่่าเจริิญเกีียรติิ ผู้้แ� ทนสำำ�นัักวิิชาการและ
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
“บทบาทหน้้าที่่�ของ สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้้�มครอง
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล”
บรรยายโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท.
“สิิทธิิพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
ร่่วมเสวนาโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท. ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการส่่วน
ส่่งเสริิ ม สิิ ท ธิิ ผู้�้ บ ริิ โ ภคและระบบฐานข้้ อ มููล และ
นางสาวทััศน์์วรรณ เหล่่าเจริิญเกีียรติิ ผู้้�แทนสำำ�นััก
วิิชาการและจััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากแบบสอบถามภายหลัั ง เข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้�้
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช.
และสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�ถึึง
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กสทช. ในการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� และ
กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคม ผู้้�บริิโภคสามารถส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านหมายเลข ๑๒๐๐ (โทรฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๘.๓
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�
ว่่าผู้้ใ� ห้้บริิการมีีสิิทธิ์์เ� ก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเอกสารหลััก
ฐานของผู้้�สมััครใช้้บริิการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่�ยวข้้อง
กัับการให้้บริิการเท่่านั้้�น การเติิมเงิินสำำ�หรัับการใช้้งาน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ทุุกครั้้�งจะสามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย
๓๐ วััน และสะสมวัันใช้้งานได้้ไม่่น้้อยกว่่า ๓๖๕ วััน

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๗.๑
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๔

จัังหวััด

เพชรบููรณ์์
วัันที่่� ๒๒ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องศรีีเทพ โรงแรมโฆษิิตฮิิลล์์ เพชรบููรณ์์
จัังหวััดเพชรบููรณ์์
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๗๐ คน

ประธานเปิิดงาน

ผลการดำำเนิินการ

เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากแบบสอบถามภายหลัั ง เข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้�้
นายนิิเวศน์์ หาญสมุุทร์์
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเพชรบููรณ์์ ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช.
และสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�ถึึง
หััวข้้อการบรรยาย
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กสทช. ในการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� และ
“การสื่่�อสารยุุค 5G และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก”
บรรยายโดย : นางสาววิิชชุุตา ไทยตระกููล และ นางสาว กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และ
ทััศน์์วรรณ เหล่่าเจริิญเกีียรติ ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ กิิจการโทรคมนาคม ผู้้�บริิโภคสามารถส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านหมายเลข ๑๒๐๐ (โทรฟรีี)
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
เฉลี่่�ยร้้อยละ
“บทบาทหน้้าที่่�ของ สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้้�มครอง
ผลการประเมิิน
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล”
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม อยู่่�ในระดัับ
บรรยายโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
สำำ�นััก รท.
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
“สิิทธิิพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ ว่่าผู้้�ให้้บริิการมีีสิิทธิ์์�เก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเอกสาร
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
หลัักฐานของผู้้�สมัคั รใช้้บริิการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่ย� วข้้อง
ร่่วมเสวนาโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นััก รท. ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการ กัับการให้้บริิการเท่่านั้้�น การเติิมเงิินสำำ�หรัับการใช้้งาน
ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล และ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ทุุกครั้้�งจะสามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย
นางสาววิิชชุุตา ไทยตระกููล ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและ ๓๐ วััน และสะสมวัันใช้้งานได้้ไม่่น้้อยกว่่า ๓๖๕ วััน
จััดการทรััพยากรโทรคมนาคม
เฉลี่่�ยร้้อยละ
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ผลประเมิิน
ความเข้้าใจ

๙๗.๖
ดีีมาก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

๙๖.๐
ดีีมาก

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ
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๕

จัังหวััด

ตรััง
วัันที่่� ๓ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องธนารมย์์ โรงแรมธรรมริินทร์์
ธนา ตรััง จัังหวััดตรััง
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๘๗ คน

ประธานเปิิดงาน

ผลการดำำเนิินการ

เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลจากแบบสอบถามภายหลัั ง เข้้ า ร่่วม
กิิจกรรม ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้�้
นายไพบููลย์์ โอมาก
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตรััง
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช.
และสำำ�นัักงาน กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�ถึึง
หััวข้้อการบรรยาย
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ กสทช. ในการจััดสรรคลื่่น� ความถี่่� และ
“การสื่่�อสารยุุค 5G และเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก”
บรรยายโดย : นางสาวอาทิิตา ปรุุงวรกิิจ และ นางสาว กำำ�กัับดููแลการประกอบกิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และ
มนธิิรา ตัันประยููร ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและจััดการ กิิจการโทรคมนาคม ผู้้�บริิโภคสามารถส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
ผ่่านหมายเลข ๑๒๐๐ (โทรฟรีี)
ทรััพยากรโทรคมนาคม
“บทบาทหน้้าที่่�ของ สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครอง
เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” และ “การคุ้้�มครอง
ผลการประเมิิน
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล”
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม อยู่่�ในระดัับ
บรรยายโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการ
มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการ
สำำ�นััก รท.
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
“สิิทธิิพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การรัับรู้้�
และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการ
ว่่าผู้้�ให้้บริิการมีีสิิทธิ์์�เก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและเอกสาร
โทรคมนาคม ในยุุค 5G”
ร่่วมเสวนาโดย : พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล ผู้้�อำำ�นวยการ หลัักฐานของผู้้�สมัคั รใช้้บริิการเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และเกี่่ย� วข้้อง
สำำ�นััก รท. ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการ กัับการให้้บริิการเท่่านั้้�น การเติิมเงิินสำำ�หรัับการใช้้งาน
ส่่วนส่่งเสริิ ม สิิ ท ธิิ ผู้�้ บ ริิ โ ภคและระบบฐานข้้ อ มููล โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ทุุกครั้้�งจะสามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย
นางสาวอาทิิตา ปรุุงวรกิิจ และ นางสาวมนธิิรา ๓๐ วััน และสะสมวัันใช้้งานได้้ไม่่น้้อยกว่่า ๓๖๕ วััน
ตัันประยููร ผู้้�แทนสำำ�นัักวิิชาการและจััดการทรััพยากร
เฉลี่่�ยร้้อยละ
โทรคมนาคม
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ผลประเมิิน
ความเข้้าใจ

๙๘.๕
ดีีมาก

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

๙๖.๓
ดีีมาก

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

61

บทสรุุปและประเมิินการจััดกิิจกรรม
ผลการวิิ เ คราะห์์ แ บบสอบถามหลัั ง จัั ด กิิ จ กรรมให้้ ค วามรู้้� เรื่่� อ งสิิ ท ธิิ ผู้�้ บ ริิ โ ภคในกิิ จ การ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการโทรคมนาคมแก่่สาธารณะ ประจำำ�ปีี
๒๕๖๓ ทั้้�ง ๕ จัังหวััด ให้้ผลลัพธ์
ั ์ว่่า
๑.๑ ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน กสทช.
ได้้อย่่างถููกต้้อง คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวมร้้อยละ ๙๘.๘ ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ
ที่่�ระดัับ “มาก” โดยจัังหวััดที่่�มีีความเข้้าใจมากที่่�สุุด ได้้แก่่ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� (ร้้อยละ ๙๘.๓)
๑.๒ ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม และ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวม
ร้้อยละ ๙๖.๖
ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�ระดัับ “มาก” โดยจัังหวััดที่่�มีีความเข้้าใจ
มากที่่�สุุด ได้้แก่่ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� (ร้้อยละ ๙๗.๑)

๙๘.๘
ร้้อยละ

มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
บทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง

๙๖.๖
ร้้อยละ

ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง

กราฟ แสดงค่่าเฉลี่่�ยรวม ผลการประเมิินความเข้้าใจของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม ทั้้�ง ๕ จัังหวััด
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๒

กิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่เยาวชน
เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมระดัับมััธยมและอุุดมศึึกษา

กลุ่่ม� เยาวชนถืือเป็็นอีีกเป้้าหมายสำำ�คััญในการสร้้างความตระหนัักรู้้� เกี่่ย� วกัับสิิทธิิผู้บ้� ริิโภคใน
กิิจการโทรคมนาคม สำำ�นััก รท. จึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่เยาวชนใน
ระดัับมััธยมและอุุดมศึึกษา โดยเป็็นการพััฒนาความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�บ้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมและช่่องทางในการร้้องเรีียนปััญหา
จากการใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม ทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้มีีบทบาทในการถ่่ายทอด
องค์์ความรู้�้ ด้้านสิิทธิิของผู้้บ� ริิโภคในการใช้้บริิการโทรคมนาคมเบื้้อ� งต้้น เพื่่อ� ให้้เกิิดความตระหนัักรู้�้
ภายในสถาบัันการศึึกษาและชุุมชน ควบคู่่�ไปกัับการประชาสััมพัันธ์์สำำ�นัักงาน กสทช. ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
ของเยาวชน ในฐานะหน่่วยงานที่่�มีีภารกิิจในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ผ่่านการ
จััดกิิจกรรมในรููปแบบการบรรยายและกิิจกรรมสัันทนาการที่่�สอดคล้้องกัับกลุ่่ม� เป้้าหมาย เพื่่�อสร้้าง
ความกระตืือรืือร้้นในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม กระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมและเข้้าถึึงความรู้้ไ� ด้้โดยง่่าย ส่่งผล
ให้้เกิิดการต่่อยอดความรู้้�ต่่อไปยัังสถาบัันการศึึกษาและชุุมชนโดยรอบ
ตลอดปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้จััดกิิจกรรมดัังกล่่าวรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน ๘ ครั้้�ง ในสถาบััน
การศึึกษาขนาดใหญ่่ จำำ�นวน ๘ แห่่ง แบ่่งออกเป็็น สถาบัันการศึึกษาในระดัับมััธยม จำำ�นวน ๔ แห่่ง
และสถาบัั น การศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา จำำ�นวน ๔ แห่่ง ซึ่่�งแต่่ละแห่่งมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
ไม่่น้้อยกว่่า ๒๐๐ คนและมีีกิิจกรรมที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่การเผยแพร่่บทบาทหน้้าที่่ข� องสำำ�นัักงาน กสทช.
กัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมในยุุคดิิจิิทััล และปกป้้องสิิทธิิ คิิดก่่อนใช้้ เน้้นใส่่ใจ
ให้้เท่่าทัันโดย พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท. และ ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล รวมถึึงกิิจกรรมสัันทนาการ อาทิิ
การตอบคำำ�ถามผ่่านแอปพลิิเคชััน Kahoot รหััสลับั ดาวิินชีี ถ่่ายรููปโพสต์์เฟซบุ๊๊�ก “โทรคมนาคมไทย
ก้้าวไปด้้วยกััน” โดยมีีรายละเอีียดการจััดกิิจกรรม ดัังนี้้�
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TIMELINE
กิจกรรมสรางความตระหนักรูใหแกเยาวชน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิ
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ระดับมัธยมและอุดมศึกษา

๔
๕
๑๒
๗
๖

๓
๘
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ประจำป ๒๕๖๓

๑

๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๔

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

๕

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

๖

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๘

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

จังหวัดขอนแกน

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดสุราษฎรธานี

จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปตตานี

๑

จัังหวััด

ขอนแก่่น
วัันที่่� ๘ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยายน
จัังหวััดขอนแก่่น
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๓๘ คน

ประธานเปิิดงาน
ดร.อดุุลย์์เดช ฐานะ
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มวิิชาการ
โรงเรีียนขอนแก่่นวิิทยา

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๐.๓
ดีีมาก
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๒

จัังหวััด

มหาสารคาม
วัันที่่� ๑๐ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
จัังหวััดมหาสารคาม
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๓๘ คน

ประธานเปิิดงาน
ผศ.ศศิิธร แก้้วมั่่�น
คณบดีีคณะวิิทยาการสารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๓.๒
ดีีมาก

๓

จัังหวััด

สุุราษฎร์์ธานีี
วัันที่่� ๑๖ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หอประชุุมริินทอง โรงเรีียนเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๘๐ คน

ประธานเปิิดงาน
นางวรรณา มณีีรััตน์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๑.๒
ดีีมาก
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๔

จัังหวััด

เชีียงใหม่่
วัันที่่� ๒๒ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงเรีียนยุุพราชวิิทยาลััย จัังหวััดเชีียงใหม่่
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๕๗ คน

ประธานเปิิดงาน
นายนิิกร ทวีีเดช
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจการ
นัักเรีียน โรงเรีียนยุุพราชวิิทยาลััย

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๑.๖
ดีีมาก

๕

จัังหวััด

เชีียงใหม่่
วัันที่่� ๒๓ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๒๒ คน

ประธานเปิิดงาน
รศ.ดร.กััลทิิมา พิิชััย
รองอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒.๙
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๖
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� ๑ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ โรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย ธนบุุรีี
กรุุงเทพมหานคร
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๒๗ คน

ประธานเปิิดงาน
หััวหน้้างานสิ่่�งแวดล้้อม
โรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย ธนบุุรีี

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒.๙
ดีีมาก

๗

จัังหวััด

ปทุุมธานีี
วัันที่่� ๗ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้้องประชุุมนิิเทศ ชั้้�น ๑ อาคาร ๔ คณะ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๕๕ คน

ประธานเปิิดงาน
รศ.ดร.สมพร ธุุรีี
คณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒.๐
ดีีมาก

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๘

จัังหวััด

ปััตตานีี
วัันที่่� ๘ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
วิิทยาเขตปััตตานีี จัังหวััดปััตตานีี
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๑๔ คน

ประธานเปิิดงาน

นายนวพงษ์์ เพ็็ชรอุุไร
หััวหน้้าศููนย์์สื่่อ� สารองค์์กรและกิิจการ
นานาชาติิ มหาวิิทยาลััยสงขลา
นคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี

ผลการดำำเนิินการ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมอย่่างถููกต้้อง อาทิิ ความเข้้าใจ
ในประเด็็นที่่�ผู้้�ให้้บริิการไม่่มีีสิิทธิ์์�นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ใช้้บริิการ ไปใช้้ประโยชน์์นอกเหนืือจากบริิการ
ที่่ผู้� ใ�้ ช้้บริิการร้้องขอ เว้้นแต่่ได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้ใ� ช้้บริิการ
เท่่านั้้�น หรืือการปฏิิบััติิตามกฎหมายของผู้้�ให้้บริิการ
ที่่�จะต้้องเปิิดให้้ผู้�้ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบโปรโมชั่่�น
โทรศััพท์์มืือถืือ โดยกด *๑๖๕*๑# แล้้วกดโทรออก (ฟรีี)

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๕.๔
ดีีมาก

บทสรุุปและประเมิินการจััดกิิจกรรม
	ผลการวิิ เ คราะห์์ แ บบสอบถามหลัั ง จัั ด กิิ จ กรรมสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้� ใ ห้้ แ ก่่เยาวชน
เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้�้บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ระดัับมััธยมและอุุดมศึึกษา
ทั้้�ง ๘ ครั้้ง� ได้้ผลลัพธ์
ั ว่่์ า ผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ได้้อย่่างถููกต้้องคิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวม ร้้อยละ ๙๒.๔ ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้�ค้ วามเข้้าใจในประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่ร� ะดัับ“มาก” โดยจัังหวััดที่่�มีีความเข้้าใจมากที่่�สุุด ได้้แก่่ จัังหวััดปััตตานีี (ร้้อยละ ๙๕.๔)

๙๒.๔
ร้้อยละ

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม

กราฟ แสดงค่่าเฉลี่่�ยรวม ผลการประเมิินความเข้้าใจของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม ทั้้�ง ๘ ครั้้�ง

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๓

ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก
ในการส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�

สำำ�นััก รท. ได้้รับั เชิิญให้้เข้้าร่่วมโครงการรณรงค์์และ
สร้้างความตระหนัักให้้แก่่องค์์กรผู้้บ� ริิโภค องค์์กรสิ่่�งแวดล้้อม
และภาคธุุรกิิจในแนวทางของการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้
โครงการ “กิิจกรรมคลิินิิก สคบ.” ซึ่่�งจััดโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคในด้้าน
ต่่าง ๆ รวมถึึงการปกป้้องสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคไม่่ให้้ถููกเอารััดเอาเปรีียบ
จากผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจ รวมถึึงให้้ความรู้้�ด้้านกฎหมายเบื้้�องต้้น
แก่่ประชาชน
ในกิิจกรรมดัังกล่่าว สำำ�นััก รท. ได้้เข้้าร่่วมเป็็น
วิิทยากรให้้ความรู้้�ในเรื่่�องของการปกป้้องสิิทธิิอัันพึึงมีีของ
ผู้้บ� ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม และการแก้้ไขปััญหาจากการ
ใช้้บริิการโทรคมนาคมในเบื้้�องต้้นด้้วยตนเอง รวมถึึงแนะนำำ�
ช่่องทางการร้้องเรีียนเมื่่�อประสบปััญหาจากการใช้้บริิการ
โทรคมนาคม โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน
ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่าย สคบ. และประชาชนในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง

7

รายงานผลการปฏิบบัตติงงาน ประจําาปี ๒๕๖๓ สำนน�ักก รท.

เขตบางแค

จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
ณ หมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจ เขตบางแค
กรุุงเทพมหานคร

เขตวััฒนา

จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรีียนมััธยมวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร

เขตลาดกระบััง

จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์์ โซน ๖
เคหะร่่มเกล้้า เขตลาดกระบััง
กรุุงเทพมหานคร

เขตบางแค

วัันที่่� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
ณ หมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจ
เขตบางแค

เขตวััฒนา

วัันที่่� ๕ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรีียนมััธยม
วััดธาตุุทอง เขตวััฒนา

เขตวััฒนา

วัันที่่� ๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสงค์์ โซน ๖
เคหะร่่มเกล้้า เขตลาดกระบััง
รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๔
๔.๑

การจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
การเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมผ่่านสื่่�อสาธารณะ

ตลอดปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้ใช้้ช่่องทางสื่่�อสาธารณะเพื่่�อเผยแพร่่สื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจแก่่ประชาชนเกี่่ย� วกัับสิิทธิิผู้บ้� ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ให้้สามารถใช้้บริิการ
โทรคมนาคม อาทิิ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� โทรศััพท์์ประจำำ�ที่่� (Fixed line) บริิการอิินเทอร์์เน็็ต ได้้อย่่าง
ถููกต้้องเหมาะสมและรู้้�เท่่าทัันเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดจากการใช้้บริิการ รวมถึึงสามารถปกป้้อง
สิิทธิิของตนเองและกระจายต่่อองค์์ความรู้้ไ� ปในวงกว้้าง อัันจะนำำ�มาซึ่่ง� การส่่งเสริิมสิิทธิิของผู้้บ� ริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมและสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แพร่่หลาย
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมุ่่ง� เน้้นให้้ประชาชนในทุุกพื้้�นที่่�ทั่่ว� ทุุกภาคของประเทศไทย มีีโอกาส
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลความรู้้� เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจและกระตุ้้�นการตระหนัักรู้้�ผ่่านช่่องทางของสื่่�อ
นอกบ้้าน (OOH : Out of home Media) ในหลายรููปแบบ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

๑
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ป้้ายไวนิิล ขนาด ๑๕ ตารางเมตร ติิดตั้้�งบนโครงป้้ายกลางแจ้้งแบบถาวร ณ สำำ�นัักงาน
กสทช. ภาคและเขตในจัังหวััดต่่าง ๆ จำำ�นวน ๑๓ แห่่ง ได้้แก่่

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

การติดตั้งปายไวนิลกลางแจงแบบถาวร
ณ สำนักงาน กสทช. ภาคและเขตในจังหวัดตาง ๆ

จำนวน ๑๓ แหง

๔

๗

๖

๘

๓
๕
๒

๑๓

๑๒
๑๑

๑

๑๐

๙
๑

สำนักงาน กสทช. ภาค ๑
จังหวัดนนทบุรี

๖

สำนักงาน กสทช. เขต ๒๔
จังหวัดอุดรธานี

๑๑

สำนักงาน กสทช. เขต ๔๓
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒

สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒
จังหวัดจันทบุรี

๗

สำนักงาน กสทช. เขต ๓๑
จังหวัดลำปาง

๑๒

สำนักงาน กสทช. เขต ๔๔
จังหวัดสุราษฎรธานี

๓

สำนักงาน กสทช. ภาค ๒
จังหวัดขอนแกน

๘

สำนักงาน กสทช. เขต ๓๓
จังหวัดพิษณุโลก

๑๓

สำนักงาน กสทช. เขต ๔๕
จังหวัดชุมพร

๔

สำนักงาน กสทช. เขต ๒๒
จังหวัดอุบลราชธานี

๙

สำนักงาน กสทช. ภาค ๔
จังหวัดสงขลา

๕

สำนักงาน กสทช. เขต ๒๓
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐

สำนักงาน กสทช. เขต ๔๒
จังหวัดภูเก็ต

(ติดตั้ง ณ สำนักงานเขต กสทช. จังหวัดระนอง)
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๒

จััดส่่งป้้ายไวนิิลไปยัังสำำ�นัักงาน กสทช. เขต ในจัังหวััดต่่าง ๆ (ไม่่มีีโครงป้้าย)
จำำ�นวน ๑๓ แห่่ง ได้้แก่่

สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๑๑
จัังหวััดสมุุทรปราการ
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๑๓
จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๑๔
จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๑๕
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๑๖
จัังหวััดราชบุุรีี
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๒๑
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๒๕
จัังหวััดนครพนม
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สำำ�นัักงาน กสทช. ภาค ๓
จัังหวััดเชีียงใหม่่
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๓๒
จัังหวััดตาก
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๓๔
จัังหวััดเชีียงราย
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๓๕
จัังหวััดนครสวรรค์์
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๔๑
จัังหวััดยะลา
สำำ�นัักงาน กสทช. เขต ๔๔
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

๓

ป้้ายโฆษณากลางแจ้้ง (Billboard) เพื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ช่่องทางการร้้องเรีียนต่่อสำำ�นัักงาน กสทช.
สำำ�หรัับผู้้�ที่่ป� ระสบปััญหาจากการใช้้บริิการโทรคมนาคม ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น
โทรศััพท์์สาธารณะ และอิินเทอร์์เน็็ต และการยกเลิิก SMS กวนใจ/ไม่่ได้้ตั้้�งใจสมััคร
(กด *๑๓๗ โทรออกฟรีี) โดย รท. ได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�งในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วทุุกภููมิิภาค ดัังนี้้�

๓.๑

บริิเวณใจกลางกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล จำำ�นวน ๒ จุุด
๑. ทางด่่วนขั้้�นที่่� ๑ ต่่างระดัับมัักกะสััน
	ขนาดป้้าย ๘ x ๒๘ เมตร (๒๒๔ ตารางเมตร)

๒.	ถนนพหลโยธิิน ช่่วงเมเจอร์์รัชั โยธิิน
	ขนาดป้้าย ๑๐ x ๑๖ เมตร (๑๖๐ ตารางเมตร)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๓.๒

บริิเวณเส้้นทางหลัักในการสััญจรมุ่่�งหน้้าไปยัังจัังหวััดใหญ่่ ๔ จุุด
๑. บริิเวณนครปฐม – ถนนเพชรเกษม
	ขนาดป้้าย ๑๐ x ๒๔ เมตร (๒๔๐ ตารางเมตร)

๒. โทลล์์เวย์์ ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต (ขาออก)
	ขนาดป้้าย ๑๐ x ๒๓ เมตร (๒๓๐ ตารางเมตร)

๓. 	ถนนพหลโยธิิน – นวนคร (ขาออก)
	ขนาดป้้าย ๑๒ x ๓๕ เมตร (๔๒๐ ตารางเมตร)

๔. บริิเวณมอเตอร์์เวย์์ (สะพานทัับช้้าง)
	ขนาดป้้าย ๑๒.๖ x ๓๐ เมตร (๓๗๘ ตารางเมตร)
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รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

๔

ติิดตั้้�งป้้ายสติิกเกอร์์ภายนอกขบวนโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสทั้้�ง ๒ ด้้าน (Whole Train
Outside : Train body) เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ช่่องทางการร้้องเรีียนต่่อสำำ�นัักงาน กสทช.
สำำ�หรัั บ ผู้้�ที่่� ป ระสบปัั ญ หาจากการใช้้ บ ริิ ก ารโทรคมนาคม ได้้ แ ก่่ โทรศัั พท์์ เ คลื่่� อ นที่่�
โทรศััพท์์บ้้าน โทรศััพท์์สาธารณะ และอิินเทอร์์เน็็ต จำำ�นวน ๑ ขบวน ที่่�ให้้บริิการใน
เส้้นทาง สุุขุุมวิิท – สีีลม
AW ป้้ายสติิกเกอร์์รถไฟฟ้้า BTS

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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การติิดป้้ายสติิกเกอร์์รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

การติิดป้้ายสติิกเกอร์์รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

82
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๔.๒

จััดทำำ�แผ่่นพัับเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม

นอกเหนืือจากการใช้้ช่่องทางสื่่�อนอกบ้้าน (Out of home Media) แล้้ว สำำ�นััก รท. ยัังจััดทำำ�สื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ในรููปแบบแผ่่นพัับ เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม มอบให้้แก่่
หน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน องค์์กรเครืือข่่าย อาสาสมััครที่่�กระจายอยู่่ใ� นทุุกพื้้�นที่่�ทั่่ว� ประเทศ และแจก
จ่่ายแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิของผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
และสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� นสิิทธิิของผู้้บ� ริิโภค ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้ผู้ใ�้ ช้้งานบริิการโทรคมนาคมสามารถปกป้้องตนเอง
จากการถููกละเมิิดสิิทธิิที่่�พึึงมีีได้้ โดย สำำ�นััก รท. ได้้เนิินการจััดทำำ�แผ่่นพัับในรููปแบบต่่าง ๆ ดัังนี้้�

๑

แผ่่นพัับ “การไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม” จำำ�นวน ๒๐,๐๐๐ แผ่่น
... ...

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃä¡Åà¡ÅÕèÂ¢Í¾Ô¾Ò·
ผูรองยื่นเริื่องรองเรียน

ไกลเกลี่ยใหตกลงไดดวยความพอใจ ไมตัดสินถูกผิด

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
เปนการระงับขอพิพาททางเลือก โดยอาศัย
ผไู กลเกลีย่ ทีเ่ ปนกลางทำหนาทีใ่ หคกู รณี 2 ฝาย
(ผูรองเรียนและผูใหบริการโทรคมนาคม) ให
สามารถตกลงกันไดดวยความพอใจ โดย
ผูไกลเกลี่ยจะไมมีอำนาจตัดสินชี้ถูกชี้ผิด
แตอยางใด
สำนักงาน กสทช. ไดเห็นถึงประโยชนของการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมดังกลาว
จึงไดออกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. 2555
เพือ่ กำหนดใหมีการระงับขอพิพาททางเลือก
สำหรับใชเปนชองทางเพิ่มเติมในการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนอันเกิดจากการใชบริการ
โทรคมนาคม ระหวางผูใ หบริการและผูร อ งเรียน
(คูกรณี) นอกจากกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียนปกติตามประกาศ กสทช. เรือ
่ ง
กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
กิจการโทรคมนาคมนี้ไมมีคาใชจายใดๆ

สำนักงาน กสทช. รับเรื่องรองเรียน
พรอมตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการ
ตาม ประกาศ กสทช. เรื่องกระบวนการ
การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559

สำนักงาน กสทช. สอบถามคูกรณี
ทั้งสองฝาย ถึงความประสงคเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยฯ
ประสงคเขาสู
กระบวนการ
ไกลเกลี่ยฯ
ทั้งสองฝาย

ไมประสงคเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยฯ
ทั้งสองฝาย หรือ
ฝายใดฝายหนึ่ง
ดำเนินการพิจารณา
เรื่องรองเรียน ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง
กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2559

สำนักงาน กสทช.
แตงตั้งผูไกลเกลี่ย
จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดขึ้นทะเบียนรายชื่อ
เปนผูไกลเกลี่ย

เริ่มทำการไกลเกลี่ย
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต
วันแตงตั้งผูไกลเกลี่ย
***

ยุติกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท

สามารถตกลงและ
ระงับขอพิพาทได

ไมสามารถตกลงและ
ระงับขอพิพาทได

ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
กระบวนการไกลเกลี่ยฯ สิ้นสุด
และถือวาเรื่องรองเรียนเปนที่ยุติ
***
ระยะเวลาไกลเกลี่ยดำเนินการ 30 วัน สามารถ
ขยายได ครั้งละ 15 วัน ไมเกิน 2 ครั้ง

1
คูกรณีเกิดขอพิพาทกัน

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
เปนการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Dispute Resolution – ADR)
เพื่อใหคูกรณีสามารถตกลงยุติขอพิพาทกัน
ไดอยางรวดเร็วและเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย
แบบชนะดวยกันทั้งคู (win-win) คูกรณีผูมีขอ
พิพาทระหวางกันตองมีความสมัครใจ
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยฯ อยางจริงใจ และ
ขอตกลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น จะตองเปน
ขอที่ทั้งสองฝายใหการยอมรับ

คูกรณีตกลงกันเองได

ไกลเกลี่ยสำเร็จ

การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไมมีคาใชจายใดๆ

เพียงคูกรณีแสดงความประสงค
ตอเจาหนาที่เทานั้น

กร. .................................................

แบบสอบถามความประสงค
ในการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
เขียนที่ ................................................
................................................
................................................
วันที่ ................................................

เปน
ผูรองเรียน
ผูรับใบอนุญาต
ในกรณีปญ
 หาขอพิพาททีไ่ ดมกี ารรองเรียนตอสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.)
เปนเรื่องรองเรียนเลขที่ ..........................................
ในการนี้ ขาพเจาขอแจงความประสงคในการ
ไกลเกลี่ยปญหาขอพิพาทดังกลาวรวมกับ ..............
..............................................................................
..............................................................................
คูกรณีอีกฝายหนึ่ง ตามระเบียบ กสทช. วาดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. 2555 ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ..............................................................
คูกรณี (ผูรับใบอนุญาต/ผูรอง)
(......................................................................)
F-07-03 Rev.o (18/05/59)

3

เริ่มกระบวนการ
ในการไกลเกลี่ยฯ

เอกสาร

กลเกลี่ย
ผานหลักสูตรอบรมผูไ
ช.
รับรองโดยสำนักงาน กสท
เกลี่ย
ขึ้นทะเบียนรายชื่อผูไกล
มีวาระปฎิบัติงาน 2 ป

ผูไ กลเกลีย
่ คือ คนกลางซึง่ ไดรบ
ั มอบหมาย
จากสำนักงาน กสทช. ใหทำหนาที่ชวยเหลือ
เสนอแนะ พิจารณากำหนดหาแนวทางในการ
เจรจาเพือ่ ยุตป
ิ ญ
 หาขอพิพาท
เริ่มไกลเกลี่ยภายใน 7 วัน นับแตวันที่
แตงตั้ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่การไกลเกลี่ย
กอนแจงใหคูกรณีทุกฝายทราบตอไป

ผูไกลเกลี่ย

ประสงคไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับคูกรณี
ไมประสงคไกลเกลี่ยขอพิพาทรวมกับคูกรณี
เนื่องจาก ........................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

2

ผูไกลเกลี่ย

TELECOMMUNICATION MEDIATION

เรียน เลขาธิการ กสทช.
ขาพเจา ..........................................................
........................................................... ซึ่งมีสถานะ

คูกรณีตกลงกันไมได

คูกรณีสามารถขอใชสิทธิในการเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยฯ โดยกรอกแบบฟอรมแจงความประสงค
แลวสงกลับมายัง สำนักงาน กสทช.
(ตามที่อยูดานหนา)
สำนักงาน กสทช. แตงตั้ง
ผูไกลเกลี่ยจากทะเบียนรายชื่อ

¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕ่Â¢ŒÍ¾Ô¾Ò·
ã¹¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤Á

...

...

ผูใชบริการ

เลขที่ 87 ซอย 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2670 8888 หรือโทรฟรี 1200
โทรสาร : 0 2279 0251
อีเมล : tcp.service@nbtc.go.th
เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ

4

WIN WIN

คูกรณีเสนอขอเท็จจริงหรือ
ขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท
ตลอดจนขอเสนอในการระงับ
ขอพิพาทตอผูไกลเกลี่ย

การไกลเกลี่ยตองกระทำ
ตอหนาคูกรณีทั้งสองฝาย

เมื่อคูกรณีตกลงยุติขอพิพาทได
ก็จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
แตหากไมสามารถยุติขอพิพาทได
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามประกาศ
กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559

กระบวนการไกลเกลี่ยและขอมูลทั้งหมด

การไกลเกลี่ยควรดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

. . . . . . จะตองดำเนินการเปนการลับ ไมใหมีการ

บันทึกรายละเอียดการไกลเกลีย่ ไว เวนแต
คูกรณีจะตกลงกันใหมีการบันทึกได

NO

ผูใหบริการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(สำนักงาน กสทช.)

คูกรณีสามารถใชสิทธิขอคัดคาน
ผูไกลเกลี่ยได หากปรากฏขอเท็จจริง
หรือมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปน
กลางของผูไกลเกลี่ย ทั้งน้ีจะตองขอ
คัดคานกอนกระบวนการไกลเกลีย่ สิน้ สุด

1

2

+15 วัน

+15 วัน

ขยายระยะเวลาไดไมเกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไมเกิน 15 วัน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

83

๒

แผ่่นพัับ “ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับเสาส่่งสััญญาณมืือถืือและสุุขภาพ” จำำ�นวน ๓๐,๐๐๐ แผ่่น
เสาสงสัญญาณมือถือคืออะไร?

สายอากาศ
เสาสงสัญญาณมือถือ
สายเคเบิลนำสัญญาณ
อาคารบรรจุ
เครื่องรับ-สงวิทยุ

สายอากาศคืออะไร?

à»š¹ÍØ»¡Ã³·Õ่ãªŒã¹¡ÒÃÃÑº-Ê‹§
¤Å×่¹ÇÔ·ÂØÊÓËÃÑº¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¢Í§
¼ÙŒãªŒâ·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í

สถานีฐานระบบโทรศัพทมือถือประกอบดวย?
Ê¶Ò¹Õ°Ò¹à»š¹·Õ่µÑ้§ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃÑº ÃÑº-Ê‹§
ÊÑÞÞÒ³â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
เครื่องสงวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ

สายเคเบิลนำสัญญาณ
ความถี่
900 MHz

Ê¶Ò¹Õ°Ò¹ÃÐººâ·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í

ทำไมตองตั้งเสาสงสัญญาณมือถือใกลที่อยูอาศัยและชุมชน?
à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹ªØÁª¹ÃÑº-Ê‹§
ÊÑÞÞÒ³â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Íä´ŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹

พื้นที่หางไกลจากชุมชน

เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการใหกวาง

ใชเสาสงสัญญาณขนาดใหญ และ

ใชคลื่นความถี่ต่ำ (เชน 900 MHz)

หนาแนนใชเสาสงสัญญาณขนาดเล็ก
ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการแคบ
แตเพิ่มจำนวนเสามากขึ้น (เชน 2100 MHz)

ในอดีตเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการเปนระบบอนาล็อก ใหบริการเสียงและขอความสั้นเทานั้น จึงสามารถใหบริการ
พื้นที่กวาง ในปจจุบันใชระบบดิจิทัลและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ซึ่งมีความเที่ยงตรงในการรับ-สงขอมูล จะเห็นวา
ปจจัยในการตั้งสถานีใกลและไกลชุมชนและในชุมชนที่หนาแนนไมจำเปนตองใชเสาสงที่สูงและมีกำลังสงที่สูง

500
เมตร

¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃµŒÍ§Â×่¹¢ÍÍ¹ØÞÒµ
¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ô่¹

1

µŒÍ§µÔ´»‡ÒÂáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃµÑ้§Ê¶Ò¹Õ
ÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤Áã¹·Õ่à»´à¼Â ³ Ê¶Ò¹·Õ่
¨Ð·Ó¡ÒÃµÔ´µÑ้§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ÇÑ¹

การขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

3

ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁà¾×่Í·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹ºÃÔàÇ³ã¡ÅŒà¤ÕÂ§
·Õ่ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹ÃÑÈÁÕ 500 àÁµÃ â´ÂµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ¼ÙŒ·Õ่à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
·Ñ้§¹Õ้ ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃá¨¡àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ áÅÐ¨Ñ´·ÓºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¾ÃŒÍÁÀÒ¾¶‹ÒÂ·Õ่áÊ´§ãËŒàË็¹Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ¨ÃÔ§äÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹
ผูประกอบการ

เชิญ

2

สังเกตการณ

1+2
1+3

สถานีวิทยุคมนาคมที่มีกำลังสงไมเกิน 30 วัตต

เอกสารประกอบการรองเรียน
กรอกแบบฟอรมรองเรียน

โทรฟรี

หรือเขียนจดหมายระบุปญหารองเรียน
ระบุชื่อ-สกุล ผูรองเรียน
หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูที่สามารถติดตอได
ชื่อผูใหบริการที่ประสงคจะรองเรียน
และคำขอที่ชัดเจน

ยน

แบบฟอรมรองเรี

...

งเรียน) : ....................

ได : .................
ที่อยูที่สามารถติดตอ
...................
โทรศัพท : ....................
เรื่องรองเรียน

:

ี่ชัดเจน
น
ระบุปญหาพรอมคำขอท
ริการที่ประสงคจะรองเรีย
รวมทั้งชื่อผูใหบ

โทรสาร

แสดงบัตรประชาชน

สงจดหมายหรือ

(กรณีมารองเรียนดวยตนเอง)
หรือจัดสงสำเนาบัตรประชาชนของ
ผูรองเรียนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีรองเรียนผานชองทางอื่น)

เดินทางมาดวยตนเอง

สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร
ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ สำนักงาน กสทช.
ในสวนภูมิภาคทุกแหงทั่วประเทศ

เจาหนาที่รัฐ หรือ
ผูแทนสำนักงาน กสทช.

สถานีวิทยุคมนาคมที่มีกำลังสงมากกวา 30 วัตต หรือติดตั้ง
ในพื้นที่ติดกับสถานพยาบาล โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก

ชื่อ-สกุล (ผูรอ

วันจันทร – เสาร 08.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย 08.30 – 16.30 น.
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

á¨¡àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹ÃÑÈÁÕ 500 àÁµÃ

ผูนำทองที่
ผูนำทองถิ่น

ประชาชน

ชองทางรองเรียน ของสำนักงาน กสทช.

ความถี่
2100 MHz

พื้นที่ชุมชมที่มีประชาชนอาศัย

เผยแพร

ประกาศ

¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃµŒÍ§Â×่¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÞÒµ ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¤Ó¢Íµ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª. à¾×่Í»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
áººÃÒÂ§Ò¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃá¼‹¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò
¢Í§Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤Á ·Õ่ÁÕÃÐ´ÑºäÁ‹à¡Ô¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Õ่ ¡Ê·ª. ¡ÓË¹´
ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñº»ÃÐªÒª¹
·Õ่ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹ºÃÔàÇ³ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñº·Õ่µÑ้§àÊÒ
Ê‹§ÊÑÞÞÒ³Á×Í¶×Í

สายอากาศ

เสาสงสัญญาณมือถือ

เอกสาร

การขออนุญาตกอสราง
เสาสงสัญญาณมือถือ

¤×Í ËÍ¤ÍÂâ¤Ã§ÊÃŒÒ§àËÅ็¡ËÃ×Í¤Í¹¡ÃÕµ
à¾×่ÍãªŒã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¡ÒÃµÔ´µÑ้§ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ

ใบเรียกเก็บ
คาบริการ

แอปพลิเคชัน

หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ (ถามี)

8XX บาท

Mobile NBTC 1200

(บนโทรศัทพสมารทโฟน ระบบ Android และ iOS)

เชน สัญญาใหบริการโทรคมนาคม
ใบเรียกเก็บคาบริการ ใบเสร็จรับเงิน
รายละเอียดของขอความที่ไดรับ (SMS)
แผนที่ ภาพถาย เปนตน

ÊÓËÃÑº¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁËÃ×Íá¨Œ§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹»˜ÞËÒ¨Ò¡¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤Áµ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª. ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ä´Œ ´Ñ§¹Õé
สำนักงาน

กสทช.

คลื่นวิทยุคืออะไร?

à»š¹¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò ·Õ่á¼‹ÍÍ¡¨Ò¡ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ¢Í§¤Å×่¹Ê‹§ÇÔ·ÂØ ¤Å×่¹ÁÒ¨Ò¡áËÅ‹§¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐáËÅ‹§»Å‹ÍÂÊÑÞÞÒ³
â´ÂÊÑÞÞÒ³ÇÔ·ÂØà»š¹¤Å×่¹ÃÙ»áººË¹Ö่§·Õ่¾ºà¨Íä´Œã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¤Å×่¹µ‹Ò§æ áº‹§ÍÍ¡à»š¹ 2 ¡ÅØ‹Á ¤×Í

¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò·Õ่¡‹ÍäÍÍ¹ (Ionizing Radiation)

¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò·Õ่äÁ‹¡‹ÍäÍÍÍ¹ (Non-ionizing Radiation)

à»š¹¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÊÙ§ ·ÓãËŒÍÐµÍÁà¡Ô´¡ÒÃáµ¡µÑÇà»š¹
äÍÍÍ¹ä´Œ áÅÐÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃáÂ¡Í¹ØÀÒ¤ÍÔàÅ็¡µÃÍ¹ÍÍ¡ä»¡ÅÒÂà»š¹
Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ËÃ×ÍÁÕ¼Åµ‹Íà¹×้ÍàÂ×่Í «Ö่§à»š¹ÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà¡Ô´ÁÐàÃ็§

äÁ‹à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹Íà¹×้ÍàÂ×่Í à»š¹¤Å×่¹áÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò·Õ่ÁÕ
¾ÅÑ§§Ò¹µ่Ó äÁ‹·ÓãËŒÍÐµÍÁà¡Ô´¡ÒÃáµ¡µÑÇà»š¹äÍÍÍ¹

คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่กอไอออน

คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ไมกอไอออน

เอกซเรย

ยูวี

คลื่นแสง
ที่ตามองเห็น

อินฟาเรด

30 EHz

300 PHz

3 PHz

30 THz

30 THz

รังสี UV จาก
พระอาทิตย

คลืน
่ ความรอน
จากโคมไฟ
กองไฟ

กลุม

การจัดกลุมปจจัยเสี่ยง
ที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง
Í§¤¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ â´Â
Í§¤¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È à¾×่Í¡ÒÃ
ÇÔ¨ÑÂÁÐàÃ็§ä´Œáº‹§¡ÅØ‹Á»˜¨¨ÑÂàÊÕ่Â§
·Õ่¡‹ÍãËŒà¡Ô´âÃ¤ÁÐàÃ็§ ´Ñ§¹Õ้

จ.อยุธยา
จ.ราชบุรี

อยุธยา อางทอง ลพบุรี สระบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม นครปฐม

จ.ขอนแกน

ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ

จ.อุบลราชธานี

รอยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ

จ.จันทบุรี

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร

จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ

จ.อุดรธานี

อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย

จ.นครพนม

นครพนม สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ

จ.ลำปาง

ลำปาง แพร

จ.ตาก

ตาก สุโขทัย

จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก เพชรบูรณ อุตรดิตถ

จ.เชียงราย

เชียงราย นาน พะเยา

จ.นครสวรรค

ภาค 4
เขต 41
เขต 42
เขต 43
เขต 44
เขต 45

นครสวรรค
กำแพงเพชร
ทองที
่ความรับผิดชอบ
อุทัยธานี พิจิตร

จ.สงขลา

สงขลา สตูล

จ.ยะลา

ยะลา นราธิวาส ปตตานี

จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต พังงา กระบี่

กสทช.

ดาวเทียม

อุปกรณมือถือ คลื่นวิทยุ
และสัญญาณ
โทรศัพท

คลื่นวิทยุ
AM/FM

เสาสงไฟฟา

เครื่องตรวจ
วินจ
ิ ฉัยโรคดวย
สนามแมเหล็ก
(เอ็มอารไอ)

¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÁÐàÃ็§ã¹Á¹ØÉÂ àª‹¹ ºØËÃÕ่ áÍÅ¡ÍÎÍÅ à¹×้Íá´§á»ÃÃÙ»
ÍÒËÒÃ»œ§Â‹Ò§ ¤ÇÑ¹¨Ò¡à¤Ã×่Í§Â¹µ´Õà«Å ÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
à»š¹ä»ä´Œ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÁÐàÃ็§ã¹Á¹ØÉÂ àª‹¹ ¤ÇÑ¹¿„¹ à¹×้Íá´§
¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹¡Ð ÍÒªÕ¾ª‹Ò§àÊÃÔÁÊÇÂ
ÊÔ่§·Õ่ÍÒ¨¡‹ÍÁÐàÃ็§ã¹Á¹ØÉÂ àª‹¹ ¼Ñ¡´Í§ ¤ÇÑ¹¨Ò¡Ã¶àº¹«Ô¹
¹้ÓÁÑ¹àº¹«Ô¹ Ê¹ÒÁáÁ‹àËÅ็¡ä¿¿‡Ò¤ÇÒÁ¶Õ่ÇÔ·ÂØ (¨Ò¡â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í)
ÂÑ§¨Óá¹¡äÁ‹ä´ŒÇ‹Òà»š¹ÊÒÃ¡‹ÍÁÐàÃ็§ã¹Á¹ØÉÂ àª‹¹ ¤Òà¿ÍÕ¹ã¹à¤Ã×่Í§´×่Á
ºÓÃØ§¡ÓÅÑ§ ªÒ ¡Òá¿ àÁÅ็´¾ÅÒÊµÔ¡ª¹Ô´Ë¹Ö่§ (¤ÒÃâ»ÃáÅ¤áµÁ)

ที่ตั้ง

ทองที่ความรับผิดชอบ

จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
จ.สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี ระนอง

จ.ชุมพร

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ

คลื่นวิทยุจากเสาสงสัญญาณมือถือ มีผลตอสุขภาพ

จริงหรือไม

¤Å×่¹ÇÔ·ÂØÁÕ¼Åµ‹Í ·ÒÃ¡ã¹¤ÃÃÀ ¨ÃÔ§ËÃ×Í?

เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่ใชกันในหลายๆ
ประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย ความเห็นทางวิทยาศาสตรในระดับ
สากลสวนใหญ รวมทั้งขอสรุปขององคการอนามัยโลก ระบุวาคลื่น
ที่มีระดับความแรงต่ำเชนนี้

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ และ ไมมีผลสะสม
ตอรางกาย และ ไมมีผลกระทบตอทารกในครรภ

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

เกี่ยวกับ

¤Å×่¹ÇÔ·ÂØÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºáºº ÊÐÊÁã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ ËÃ×ÍäÁ‹?

คลื่นวิทยุจากเสาสงสัญญาณมือถือเปนคลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมาก

ขอเท็จจริง

¡Ã³Õ·Õ่ÁÕ¢‹ÒÇà¼Âá¾Ã‹µ‹Ò§æ Ç‹Ò ªÒÇºŒÒ¹·Õ่ÍÒÈÑÂã¡ÅŒàÊÒ
Ê‹§ÊÑÞÞÒ³Á×Í¶×Íà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ»†ÇÂäÁ‹·ÃÒºÊÒàËµØ àª‹¹
ÍÒ¡ÒÃ»Ç´ËÑÇ ¹Í¹äÁ‹ËÅÑº ¤ÇÒÁ¨ÓàÊ×่ÍÁ ÊÒÂµÒ¾Ã‹ÒÁÑÇ
«ÖÁàÈÃŒÒ ¤Å×่¹äÊŒ ËÙÍ×้Í àº×่ÍÍÒËÒÃ ÍÒÃÁ³á»Ã»ÃÇ¹
Ë¹ŒÒÁ×´ à»š¹ÅÁ à»š¹µŒ¹

??

เสาสงสัญญาณมือถือ
และสุขภาพ

?
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ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแกว

เชียงใหม แมฮองสอน ลำพูน

คลื่นที่ไมกอมะเร็ง

1
กลุม 2A
กลุม 2B
กลุม 3

ขอมูลจาก : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

จ.ปราจีนบุรี

จ.เชียงใหม

“äÁ‹à»š¹ÀÑÂ ÍÂ‹Ò§·Õ่¤Ô´”

หลอด UV
สำหรับฆา
เชื้อโรค

0 Hz

สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สิงหบุรี

ที่ตั้ง

ภาค 3
เขต 31
เขต 32
เขต 33
เขต 34
สำนั
เขตกงาน
35

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.

เครื่องอบ
ผิวแทน

50 Hz

จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี

จ.สุพรรณบุรี

Call Center โทรฟรี 1200

รังสีเอกซ
ทางการแพทย

เสี่ยงตอการกอมะเร็ง

ไฟฟาสถิตย

จ.จันทบุรี

สำนักงาน

กสทช.

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§
¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹ áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤ÁáË‹§ªÒµÔ
(ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Ê·ª.)

นิวเคลียร

ความถี่วิทยุ 3 kHz - 300 GHz

ความถึี่
กำลังไฟฟา

ภาค 2
เขต 21
เขต 22
เขต 23
เขต 24
เขต 25

ทองที่ความรับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร

จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

¡Ê·ª. ¡Ó¡Ñº´ÙáÅà»š¹¹ÔµÂ à¾×่Í¤ÇÒÁÊºÒÂã¨

คลื่นอันตราย

คลื่นไมโครเวฟ

จ.นนทบุรี

¤Å×่¹¨Ò¡àÊÒÊ‹§ÊÑÞÞÒ³Á×Í¶×Í

รังสีแกมมา

ที่ตั้ง

ภาค 1
เขต 11
เขต 12
เขต 13
เขต 14
เขต 15
เขต 16

ภารกิิจด้้าน
การสร้้างเครืือข่่ายผู้้�บริิโภค

๑

การสร้้างเครืือข่่ายภาคประชาชนเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางในการช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�ในสิิทธิิของ
ผู้้�บริิโภคให้้แพร่่หลายในวงกว้้าง ทั้้�งยัังช่่วยส่่งเสริิมให้้กลไกการปกป้้องและการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ของไทยเข้้มแข็็งขึ้้�น จึึงเป็็นอีีกภารกิิจสำำ�คััญของสำำ�นััก รท. โดยตลอดปีี ๒๕๖๓ ได้้มีีการจััดกิิจกรรมสร้้างเครืือข่่าย
ผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

กิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�เครืือข่่าย
ภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมเพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครอง
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิภิ าคอย่่างต่่อเนื่่อ� งทุุกปีี เพื่่อ� พััฒนา
ศัักยภาพเครืือข่่ายภาคประชาชนให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้บริิการโทรคมนาคม มีีความเท่่าทััน
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีในยุุคดิิจิิทััล และสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวไปเผยแพร่่ให้้สมาชิิก
ในชุุมชนของตน

ในปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการ “จััดกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓” ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน ๖ ครั้้�ง ภายใต้้
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม สนัับสนุุน การขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายด้้านการพััฒนา ปกป้้อง คุ้้�มครองและพิิทัักษ์์สิิทธิิ
ของตน รวมถึึงคนอื่่�น ๆ ในพื้้�นที่่�และชุุมชน ผลัักดัันให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�และส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงาน กสทช. กัับภาคประชาชน ซึ่่�งจะเป็็นกลไกสำำ�คััญในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคของสำำ�นัักงาน กสทช. ให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศยิ่่�งขึ้้�น
โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวมีีการบรรยายในหััวข้้อ “สำำ�นัักงาน กสทช. กัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม” โดย พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกังั วาล ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท. หััวข้้อ “สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ในยุุค 5G” และ “คู่่�มืือการดำำ�เนิินงานของผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�บริิโภค
๗๗ จัังหวััด” โดย ดร.กนกพรรณ ญาณภิิรััต ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล
สำำ�นััก รท. “สถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียน แนวโน้้ม และแนวทางการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนและการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมของสำำ�นัักงาน กสทช.” โดย นางสาวกนกอร ฉวาง ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนจััดการ
เรื่่�องร้้องเรีียน ๑ สำำ�นััก รท.
	นอกจากนี้้� ได้้มีีการจััดเวทีีเสวนาหััวข้้อ “การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและสร้้างเครืือข่่ายคุ้้�มครองสิิทธิิ
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม” โดย พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท. นางสาวกนกอร ฉวาง
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนจััดการเรื่�่องร้้องเรีียน ๑ สำำ�นััก รท. ร่่วมกัับประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนของแต่่ละ
พื้้�นที่่�จััดงาน อาทิิ นางสุุกััญญา สาแสง ประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนภาคกลาง ภาคตะวัันออก และ
กรุุงเทพมหานครนางธััญญธร หฤทััยถาวร ประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และประธานเครืือข่่ายภาคประชาชน ๗๗ จัังหวััด ดร.มงคล ค่่อยประเสริิฐ ประธานเครืือข่่ายภาคประชาชน
ภาคเหนืือ และ นายเรวััตร์์ รุ่่�งเรืือง ประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนภาคใต้้ ดัังมีีรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
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TIMELINE
๔

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูนำเครือขายภาคประชาชน
ดานการคุมครองสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

๗๗

๒

๕
๓
๑

๖

จังหวัด

๑
๒
๓

ประจำป ๒๕๖๓
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และ กรุงเทพมหานคร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและตอนกลาง
(จังหวัดสกลนคร)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
(จังหวัดบุรีรัมย)

๔

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาคเหนือ
ตอนบนและตอนกลาง
(จังหวัดเชียงราย)

ภาคเหนือ
ตอนลาง
(จังหวัดพิษณุโลก)

ภาคใต
(จังหวัดพัทลุง)

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๑

วัันที่่� ๖ ตุุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้้อง Mayfair แกรนด์์ บอลรููน ชั้้�น ๑๑
โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์ ประตููนํ้ำำ���

ภาคกลาง
ภาคตะวัันออก และ
กรุุงเทพมหานคร

ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๐ คน

ประธานเปิิดงาน

๒๔
จัังหวััด

พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท.

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๒๔ จัังหวััด ได้้แก่่
กาญจนบุุรีี
กรุุงเทพมหานคร
ชลบุุรีี
นครนายก
พระนครศรีีอยุุธยา
ปทุุมธานีี
สุุพรรณบุุรีี
ระยอง
นครปฐม
สมุุทรสงคราม
ตราด
สิิงห์์บุุรีี
สระแก้้ว
นนทบุุรีี
สมุุทรสาคร
ปราจีีนบุุรีี
ราชบุุรีี
ฉะเชิิงเทรา
สระบุุรีี
จัันทบุุรีี
อ่่างทอง
เพชรบุุรีี
ลพบุุรีี
สมุุทรปราการ
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ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๐.๗
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

๐๐๒ ๐๐๓

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๐.๙
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรม
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๐ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๒
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ตอนบน และตอนกลาง
(จัังหวััดสกลนคร)

วัันที่่� ๑๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้้องศรีีสกล โรงแรม เดอะมาเจสติิค
อำำ�เภอเมืืองสกลนคร จัังหวััดสกลนคร
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๐ คน

๑๑
จัังหวััด

ประธานเปิิดงาน
พัันเอกวีีรชาติิ ศรีีกัังวาล
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก รท.

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๑๑ จัังหวััด ได้้แก่่
มุุกดาหาร
สกลนคร
เลย
กาฬสิินธุ์์�
หนองคาย
ขอนแก่่น
หนองบััวลำำ�ภูู
นครพนม
อุุดรธานีี
บึึงกาฬ
มหาสารคาม

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๓.๒
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
90

เฉลี่่�ยร้้อยละ

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒.๒
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรม ณ ห้้องศรีีสกล
โรงแรม เดอะมาเจสติิค จัังหวััดสกลนคร
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๐ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๓
ภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือตอนล่่าง
(จัังหวััดบุุรีีรััมย์์)

๙
จัังหวััด

วัันที่่� ๒๗ ตุุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้้องบอลรููม โรงแรมอมารีี บุุรีีรััมย์์ ยููไนเต็็ด
อำำ�เภอเมืืองบุุรีีรััมย์์ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๐ คน

ประธานเปิิดงาน
นายอนุุพงศ์์ สุุขสมนิิตย์์
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดบุุรีีรััมย์์

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๙ จัังหวััด ได้้แก่่
ศรีีสะเกษ
บุุรีีรััมย์์
สุุริินทร์์
นครราชสีีมา
อุุบลราชธานีี
ชััยภููมิิ
อำำ�นาจเจริิญ
ยโสธร
ร้้อยเอ็็ด

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๑.๓
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
92

เฉลี่่�ยร้้อยละ

เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๑.๓
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรมณ ณ ห้้องบอลรููม
โรงแรมอมารีี บุุรีีรััมย์์ ยููไนเต็็ด จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๐ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๔

ภาคเหนืือตอนบน
และตอนกลาง
(จัังหวััดเชีียงราย)

๙
จัังหวััด

วัันที่่� ๕ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้้องเฮอริิเทจ บอลรููม โรงแรมเดอะเฮอริิเทจ
เชีียงราย อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๐ คน

ประธานเปิิดงาน
นายภาษเดช หงส์์ลดารมภ์์
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ใน
การจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๙ จัังหวััด ได้้แก่่
พะเยา
เชีียงราย
แม่่ฮ่่องสอน
แพร่่
เชีียงใหม่่
ลำำ�ปาง
น่่าน
ลำำ�พููน
อุุตรดิิตถ์์

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๗.๙
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๔.๔
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรม ณ ห้้องเฮอริิเทจ
บอลรููม โรงแรมเดอะเฮอริิเทจเชีียงราย
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๐ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๕

ภาคเหนืือตอนล่่าง
(จัังหวััดพิิษณุุโลก)

๙
จัังหวััด

วัันที่่� ๑๐ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้้องประชุุมพิิษณุุโลก คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์
โรงแรม ดิิ อิิมพีีเรีียล โฮเทล แอนด์์ คอนเวนชั่่�น
เซ็็นเตอร์์ อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๑ คน

ประธานเปิิดงาน
นายรณชััย จิิตรวิิเศษ
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดพิิษณุุโลก

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๙ จัังหวััด ได้้แก่่
พิิจิิตร
พิิษณุุโลก
เพชรบููรณ์์
กำำ�แพงเพชร
สุุโขทััย
ชััยนาท
อุุทััยธานีี
ตาก
นครสวรรค์์

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๖.๕
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๐.๒
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรม ณ ห้้องประชุุมพิิษณุุโลก
คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์ โรงแรม ดิิ อิิมพีีเรีียล
โฮเทล แอนด์์ คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๑ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๖

ภาคใต้้
(จัังหวััดพััทลุุง)

วัันที่่� ๑๗ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้้องแกรนด์์ บอลรููม โรงแรมศิิวา รอยััล
โฮเตล อำำ�เภอเมืืองพััทลุุง จัังหวััดพััทลุุง
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๒๐๐ คน

๑๕
จัังหวััด

ประธานเปิิดงาน
นายพุุทธ กฤชคงพัันธุ์์�
ปลััดจัังหวััดพััทลุุง

ผลการดำำเนิินการ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสอบถามภายหลัังเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความรู้้�
ความเข้้าใจในประเด็็นต่่างๆ ในระดัับ “มาก” โดยแบ่่งออก
เป็็น ๒ ส่่วนคืือ
มีีความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ กสทช. มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดสรรคลื่่�นความถี่่� และกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการวิิทยุุ กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
ได้้แก่่ โทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่� โทรศััพท์บ้์ า้ น โทรศััพท์ส์ าธารณะ
และอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�บริิโภคสามารถร้้องเรีียนผ่่านหมายเลข
๑๒๐๐ (โทรฟรีี) / แอปพลิิเคชััน Mobile NBTC ๑๒๐๐
/ SMS ๑๒๐๐

ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน
จำำ�นวน ๑๕ จัังหวััด ได้้แก่่
พัังงา
พััทลุุง
ภููเก็็ต
ชุุมพร
ระนอง
ตรััง
สตููล
กระบี่่�
สงขลา
นครศรีีธรรมราช
สุุราษฎร์์ธานีี
นราธิิวาส
ยะลา
ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ปััตตานีี

ผลประเมิิน
ความเข้้
าใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๓.๓
ดีีมาก

มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
จากการใช้้บริิการประเภทต่่างๆ เพื่่อ� การทำำ�งานกัับเครืือข่่าย
ภาคประชาชนได้้อย่่างถููกต้้อง อาทิิ การขอใช้้บริิการ
โทรคมนาคมต่่างๆ ผู้้ใ� ช้้บริิการพึึงให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�สำำ�คััญ
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครใช้้บริิการและการยืืนยัันตััวตน
แก่่ผู้้ใ� ห้้บริิการ โดยผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถรัับฟัังคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ได้้ฟรีีโดยกด *๑๖๕ แล้้วโทรออก

ผลประเมิิน
ความเข้้
า
ใจ
ของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
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เฉลี่่�ยร้้อยละ
ผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับ

๙๒.๔
ดีีมาก

ภาพภายในกิิจกรรม ณ ห้้องแกรนด์์ บอลรููม
โรงแรมศิิวา รอยััล โฮเตล จัังหวััดพััทลุุง
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ๒๐๐ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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บทสรุุปและประเมิินการจััดกิิจกรรม
เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ แ บบสอบถามหลัั ง การจัั ด กิิ จ กรรมเพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพผู้้�นำำ� เครืือข่่ า ย
ภาคประชาชน ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิผู้บ�้ ริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
ทั้้�ง ๖ ภาค พบว่่า
๑.๑ ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน กสทช.
ได้้อย่่างถููกต้้อง คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยรวม ร้้อยละ ๙๓.๘ ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�ระดัับ “มาก” โดยภาคที่่�มีีความเข้้าใจมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ภาคเหนืือตอนบนและตอนกลาง
ร้้อยละ ๙๗.๙
๑.๒ ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม และ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากการใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้อ้ ง คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่ย� รวม
ร้้อยละ ๙๑.๙ ซึ่่�งถืือว่่ามีีความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�ระดัับ “มาก” โดยภาคที่่�มีีความ
เข้้าใจมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ภาคเหนืือตอนบนและตอนกลาง ร้้อยละ ๙๔.๔

๙๗.๙
ร้้อยละ

มีีความเข้้าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
บทบาทของ กสทช. และสำำ�นัักงาน
กสทช. ได้้อย่่างถููกต้้อง

๙๑.๙
ร้้อยละ

ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลจาก
การใช้้บริิการโทรคมนาคมได้้อย่่างถููกต้้อง

กราฟ แสดงค่่าเฉลี่่�ยรวม ผลการประเมิินความเข้้าใจของผู้้�ร่่วมกิิจกรรม ทั้้�ง ๖ ภาค
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๒

กิิจกรรมเพื่่�อประชาสััมพัันธ์์สิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

ของประธานเครืือข่่ายภาคประชาชนด้้านการคุ้้�มครอง
สิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ๗๗ จัังหวััด

	สืืบเนื่่อ� งจากหนึ่่ง� ในภารกิิจหลัักของสำำ�นััก รท. คืือ การสร้้างเครืือข่่ายด้้านการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม เพื่่�อให้้การเข้้าถึึงข้้อมููลของประชาชนในชุุมชนหรืือพื้้�นที่่�
ห่่างไกลมีีความสะดวกและสามารถดููแลได้้อย่่างทั่่�วถึึงจากเครืือข่่ายภาคประชาชนหรืือผู้้�แทน
ชุุมชนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� โดยแต่่ละปีีสำำ�นััก รท. จะดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาเครืือข่่าย
ภาคประชาชนที่่�มีีอยู่่� และเสริิมสร้้างเครืือข่่ายภาคประชาชนรุ่่�นใหม่่ โดยการอบรมให้้ความรู้้�
ในเรื่่�องสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม ช่่องทางการร้้องเรีียน ฯลฯ ที่่�เป็็นปััจจุุบัันและ
มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับภารกิิจของ สำำ�นัักงาน กสทช. ในด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม
	ทั้้�งนี้้� การจััดกิิจกรรมระดมความคิิดเห็็นในหััวข้้อต่่าง ๆ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้
เครืือข่่ายภาคประชาชนหรืือผู้้�แทนชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ได้้มีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็น
ตลอดจนเข้้ าใจถึึงบทบาทหน้้ าที่่� ข องตนเอง ในการที่่� จะนำำ� ความรู้้�ค วามเข้้ า ใจที่่� ถููก ต้้ อ ง
ไปพัั ฒ นาต่่ อยอดให้้ เ ป็็ นประโยชน์์ต่่อชุุมชน นอกจากนั้้�น สำำ�นััก รท. ยัังได้้สนัับสนุุนสื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ เช่่น ไวนิิล โรลอััพสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ เป็็นต้น้ ซึ่่ง� จะนำำ�เสนอเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคมแก่่ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชน เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการให้้ความรู้้�
ในโอกาสต่่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ตลอดปีี ๒๕๖๓ ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชนได้้นำำ�ความรู้้�และสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ที่่�ได้้รัับจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับสำำ�นััก รท. ไปจััดกิิจกรรมในพื้้�นที่่�ชุุมชนของตนเองเพื่่�อ
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ รวมทั้้�งเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้กัับประชาชนในชุุมชนเมื่่�อประสบปััญหา
จากการใช้้บริิการโทรคมนาคมเบื้้อ� งต้้น และจััดส่่งข้้อมููลข่่าวสารมายัังสำำ�นััก รท. เพื่่อ� รัับทราบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีรายละเอีียดการจััดการอบรมผู้้�นำำ�เครืือข่่ายภาคประชาชนใน ๒ จัังหวััด
ได้้แก่่ จัังหวััดลำำ�พููนและจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
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๒.๑

จัังหวััดลำำ�พููน

ดำำ�เนิินการจััดการอบรมฯ จำำ�นวน ๒ ครั้้�ง ได้้แก่่
ครั้้�งที่่� ๑ จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๑๐ สิิงหาคม ๒๕๖๓ โดย ดร.วุุฒิิ นัันทขว้้าง ประธานเครืือข่่าย
ภาคประชาชนฯ จัังหวััดลำำ�พููน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์การคุ้้�มครองสิิทธิิ
ผู้้�บริิ โ ภคในกิิ จ การโทรคมนาคมของสำำ� นัั ก งาน กสทช. โดยบูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ โครงการ
เข้้าค่่ายนัักเรีียนและเยาวชนต้้นแบบจัังหวััดลำำ�พููน กองอำำ�นวยการรัักษาความมั่่�นคงภายใน
ราชอาณาจัักรจัังหวััดลำำ�พููน (กอ.รมน.) และที่่�ทำำ�การปกครองจัังหวััดลำำ�พููน ณ วิิทยาลััย
การอาชีีพป่่าซาง อำำ�เภอป่่าซาง จัังหวััดลำำ�พููน ด้้วยการบรรยายให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม รวมทั้้�งแจกเอกสารประชาสััมพัันธ์์ให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ โรงเรีียน
มััธยมศึึกษาตอนปลายในพื้้�นที่่� จำำ�นวน ๒๐ โรงเรีียน โรงเรีียนละ ๕๐ คน รวม ๑,๐๐๐ ฉบัับ
ครั้้�งที่่� ๒ จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๑๓ สิิงหาคม ๒๕๖๓ โดย ดร.วุุฒิิ นัันทขว้้าง ประธานเครืือข่่าย
ภาคประชาชนฯ จัังหวััดลำำ�พููน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์การคุ้้�มครองสิิทธิิ
ผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม โดยบููรณาการร่่วมกัับโครงการเข้้าค่่ายอบรมเยาวชนต้้นแบบ
ด้้วยการเผยแพร่่และมอบเอกสารประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
ให้้กัับโรงเรีียนราชประชานุุเคราะห์์ ๒๖ อำำ�เภอป่่าซาง จัังหวััดลำำ�พููน โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
จำำ�นวน ๓๐ คน เพื่่อ� เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในกิิจการโทรคมนาคมแก่่เยาวชน และสามารถ
นำำ�ไปเผยแพร่่ต่่อสู่่�ชุุมชนในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างถููกต้้อง
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๒.๒

จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี

	จััดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� ๑๘ สิิงหาคม ๒๕๖๓ โดย นายบััญชา วิิริยิ พััตร ประธานเครืือข่่าย
ภาคประชาชนฯ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ การคุ้้�มครอง
สิิ ท ธิิ ผู้้� บริิ โภคในกิิ จการโทรคมนาคม โดยบูู ร ณาการร่่ วมกัั บโครงการอบรมกฎหมาย
ในชีีวิิตประจำำ�วััน กระทรวงยุุติิธรรม โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้าน
้ และประชาชนที่่�สนใจ ณ อบต. ดอนมะนาว อำำ�เภอ
สองพี่่�น้้อง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี ซึ่่�งในกิิจกรรมดัังกล่่าวได้้มีีการแจกเอกสารประชาสััมพัันธ์์
ให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�และสร้้างเครืือข่่ายภาคประชาชน
ตลอดจนสร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคมแก่่ชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน
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ภารกิิจด้้านอำำ�นวยการ

๑
๑.๑

การบริิหารงานบุุคคล
อััตรากำำ�ลััง

สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้มีีคำำ�สั่่ง� ที่่� ๑๒๔๖/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๑๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒ เรื่่อ� ง การแบ่่งส่่วนงานภายใน
และขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของสำำ�นััก สำำ�นัักงาน กสทช. ภาค และสถาบััน ภายใต้้พระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�น
ความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่่�ได้้มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับที่่� ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบัับที่่� ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย กสทช. ได้้มีีการปรัับปรุุงและออกระเบีียบ
ว่่าด้้วยการแบ่่งส่่วนงานภายในของสำำ�นัักงาน กสทช. ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ส่่วนงานภายในสำำ�นััก รท. ประกอบด้้วย ๕ ส่่วน
๑ งาน
ต่่อมา สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้มีีคำำ�สั่่�งที่่� ๙๕๔/๒๕๖๓ เรื่่�องการแบ่่งส่่วนงานภายในและขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของสำำ�นัักงาน กสทช. ภาค และสถาบััน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ส่่วนงานภายในสำำ�นััก รท. ประกอบด้้วย ๖ ส่่วน โดยบรรจุุและ
แต่่งตั้้ง� อััตรากำำ�ลัังเพื่่�อรองรัับภารกิิจของสำำ�นััก รท. จำำ�นวน ๔๖ อััตรา ประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�มีีสถานะเป็็นพนัักงาน
ประจำำ�และพนัักงานตามสััญญาจ้้าง ๒๖ อััตรา ลููกจ้้าง ๑๓ อััตรา และบุุคคลเพื่่อ� ช่่วยปฏิิบัติั งิ านให้้สำำ�นัักงาน กสทช.
๗ อััตรา มีีรายละเอีียดปรากฏตามตาราง ดัังนี้้�

เพศ
ส่่วน/งาน

ชาย หญิิง ตรีี

๕

๑
๖
๗
๔
๔
๕

๒
๑๓

๖
๓๓

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๒
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๓

๒
๑
๓

ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๔
ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภค
และระบบฐานข้้อมููล
ส่่วนอำำ�นวยการ
รวม

วุุฒิิการศึึกษา

๕
๒
๓
๕

โท
๑
๓
๕
๔
๓
๔

๑
๗
๒๒ ๒๑

ประเภทบุุคลากร/ระดัับตำ�ำ แหน่่ง/เทีียบเท่่า

เอก

พนัักงาน
บุุคคลเพื่่อ� ช่่วย
รวม
ปฏิิบัติั งิ านใน
บ๒	บ๓	ก๑	ก๒	ก๓	ลููกจ้้าง สำำ�นักั งาน กสทช.
๑
๑
๓
๒
๒
๓

๑
๑

๑
๑
๑

๒

๑ ๑
๕ ๑๑

๑

๒
๑
๑

๑
๑

๔
๒

๒
๑

๑

๕

๑
๖

๑ ๑
๓ ๑๓
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๑

๓
๗

๑
๘
๘
๗
๔
๑๐
๘
๔๖

๑.๒

โครงสร้้างการแบ่่งส่่วนงานและอำำ�นาจหน้้าที่่�

สำำ�นััก รท. มีีขอบเขตหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน มิิให้้ถููก
เอาเปรีียบจากผู้้�ประกอบกิิจการ มาตรการส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ในการเข้้าถึึงการ
ใช้้ประโยชน์์คลื่่�นความถี่่�และบริิการในกิิจการโทรคมนาคม กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์วิิธีีการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
กระบวนการรัับและพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน ยุุติิข้้อขััดแย้้งระหว่่างผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภค รวมทั้้�งสนัับสนุุนการ
ปฏิิบััติิงานและเป็็นฝ่่ายเลขานุุการคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิิบััติิงาน
อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยกำำ�หนดให้้ส่่วนงานภายในของสำำ�นััก รท. แบ่่งออกเป็็น ๖ ส่่วน ประกอบด้้วย

ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๒
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๓
ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๔
ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล
ส่่วนอำำ�นวยการ
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ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อมููลเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับผู้้�ร้้องเรีียนบริิษััท ดีีแทค ไตรเน็็ต จำำ�กััด
ติิดต่่อประสานงานผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�รัับใบอนุุญาต และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในกระบวนการเรื่่�องร้้องเรีียน
แก้้ไขเรื่่�องร้้องเรีียนในชั้้�นสำำ�นัักงาน
ติิดตามผลการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�รัับใบอนุุญาต
รวบรวมข้้อเท็็จจริิง ข้้อกฎหมาย พิิจารณาเสนอความเห็็น และชี้้�แจง
เรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
กสทช. และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�คู่่�กรณีีร้้องขอ
จััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
ดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
อำำ�นวยการงานด้้านเลขานุุการคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

1  

รายงานผลการปฏิบััติิงาาน ประจําปปี ๒๒๕๖๓ สำนัั�ก  รท. 

ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๒
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อมููลเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับผู้้�ร้อ้ งเรีียนบริิษัทั เรีียลมููฟ จำำ�กััด, บริิษัทั ทรููมููฟ เอช ยููนิิเวอร์์แซล
คอมมิิวนิิเคชั่่น� จำำ�กััด
ติิดต่่อประสานงานผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�รัับใบอนุุญาต และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในกระบวนการเรื่่�องร้้องเรีียน
แก้้ไขเรื่่�องร้้องเรีียนในชั้้�นสำำ�นัักงาน
ติิดตามผลการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�รัับใบอนุุญาต
รวบรวมข้้อเท็็จจริิง ข้้อกฎหมาย พิิจารณาเสนอความเห็็น และชี้้�แจง
เรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
กสทช. และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�คู่่�กรณีีร้้องขอ
จััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
ดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
อำำ�นวยการงานด้้านเลขานุุการคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๓
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อมููลเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับผู้้�ร้้องเรีียนบริิษััท แอดวานซ์์ ไวร์์เลส เน็็ทเวอร์์ค จำำ�กััด,
บริิษััท กสท โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
ติิดต่่อประสานงานผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�รัับใบอนุุญาต และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในกระบวนการเรื่่�องร้้องเรีียน
แก้้ไขเรื่่�องร้้องเรีียนในชั้้�นสำำ�นัักงาน
ติิดตามผลการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�รัับใบอนุุญาต
รวบรวมข้้อเท็็จจริิง ข้้อกฎหมาย พิิจารณาเสนอความเห็็น และชี้้�แจง
เรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
กสทช. และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�คู่่�กรณีีร้้องขอ
จััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
ดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
อำำ�นวยการงานด้้านเลขานุุการคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

1  

รายงานผลการปฏิบััติิงาาน ประจําปปี ๒๒๕๖๓ สำนัั�ก  รท. 

ส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๔
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อมููลเบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับผู้้�ร้้องเรีียน บริิษััท ทรููอิินเทอร์์เน็็ตคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด, บริิษััท ทริิปเปิิลทีี
อิินเทอร์์เน็็ต จำำ�กััด, บริิษััท ดาต้้า ซีีดีีเอ็็มเอ คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด,
บริิษััท ๑๖๘ คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด, ซิิมเพนกวิิน, ซิิมโอเพ่่น
ติิดต่่อประสานงานผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�รัับใบอนุุญาต และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในกระบวนการเรื่่�องร้้องเรีียน
แก้้ไขเรื่่�องร้้องเรีียนในชั้้�นสำำ�นัักงาน
ติิดตามผลการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนของผู้้�รัับใบอนุุญาต
รวบรวมข้้อเท็็จจริิง ข้้อกฎหมาย พิิจารณาเสนอความเห็็น และชี้้�แจง
เรื่่�องร้้องเรีียนต่่อคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
กสทช. และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทตามที่่�คู่่�กรณีีร้้องขอ
จััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
ดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
อำำ�นวยการงานด้้านเลขานุุการคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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ส่่วนส่่งเสริิมสิิทธิิผู้้�บริิโภคและระบบฐานข้้อมููล
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
จััดทำำ�ข้้อเสนอนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการ
โทรคมนาคม
สื่่�อสารสาธารณะและประชาสััมพัันธ์์ในเชิิงรุุก เสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้แก่่
ผู้้�บริิโภค เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจถึึงสิิทธิิในการเข้้าใช้้
บริิการโทรคมนาคม การรัับทราบช่่องทางในการเรีียกร้้องสิิทธิิ การดููแลและ
คุ้้�มครองตนเองอย่่างถููกต้้องและเหมาะสมของผู้้�บริิโภค
จัั ด ทำำ�สื่่� อ ประชาสัั ม พัั น ธ์์ แ ละพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นการคุ้้�มครองผู้้� บ ริิ โ ภค
ในกิิจการโทรคมนาคม ให้้กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิผู้บ�้ ริิโภค ตลอดจนส่่งเสริิมให้้ผู้�้บริิโภคใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและข่่าวสาร
ด้้านโทรคมนาคม
สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และเครืือข่่าย
ภาคประชาชนในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
พััฒนาศัักยภาพและกระบวนการเรีียนรู้้�ของเครืือข่่าย รวมทั้้�งส่่งเสริิม
สนัับสนุุน และเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย
จััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี รวมทั้้�งพััฒนาเนื้้�อหาและเว็็บไซต์์ของสำำ�นัักฯ
เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการส่่งผ่่านข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียน
จััดการฐานข้้อมููลระบบรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน (Customer Relation Management :
CRM) และจััดทำำ�สถิิติิข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียน ตลอดจนประเมิินผลข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน รวมถึึงการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเครืือข่่าย
ผู้้�บริิโภคและฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท
จััดทำำ�ระบบการจััดเก็็บเอกสารข้้อมููลเรื่่�องร้้องเรีียนและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับภารกิิจของสำำ�นััก
ประสานงานกรณีีจััดให้้มีีการไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

1  

รายงานผลการปฏิบััติิงาาน ประจําปปี ๒๒๕๖๓ สำนัั�ก  รท. 

ส่่วนอำำ�นวยการ
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ปฏิิบััติิงานสารบรรณและจััดทำำ�หนัังสืือโต้้ตอบทั่่�วไป รวมทั้้�งการจััดเก็็บ
เอกสาร
จััดทำำ�แผนต่่าง ๆ อาทิิ แผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี แผนงบประมาณ
แผนการ จััดซื้้�อจััดจ้้าง แผนควบคุุมภายใน ตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี
ติิดตามและจััดทำำ�รายงานการดำำ�เนิินงานตามแผนต่่าง ๆ อาทิิ รายงาน
ผลการดำำ�เนิินงาน รายงานการเบิิกจ่่ายงบประมาณ รายงานการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
รายงานการควบคุุมภายใน และรายงานตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี
ปฏิิบััติิงานในฐานะเจ้้าหน้้าที่่�พัสดุุข
ั องสำำ�นัักฯ อาทิิ การกลั่่�นกรองงาน
การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การบริิหารสััญญา งานพััสดุุครุุภััณฑ์์ ควบคุุมดููแลรัักษา /
เบิิกจ่่าย ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบพััสดุุคงคลัังประจำำ�ปีี
บริิหารการประชุุมตลอดจนติิดตามผลการประชุุมภายในสำำ�นัักฯ
ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานตาม
ภารกิิจหลัักของหน่่วยงานต้้นสัังกััด
ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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๒

การพััฒนาบุุคลากร

สำำ�นััก รท. ได้้จััดทำำ�แผนพััฒนาบุุคลากรประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ เพื่่�อให้้บุุคลากรได้้พััฒนา
ตนเองให้้มีีความรู้้�ในงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง พััฒนาทัักษะการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาขีีดสมรรถนะของบุุคลากร เพื่่�อรองรัับกัับสมรรถนะหลัักที่่�
สำำ�นัักงาน กสทช. กำำ�หนดไว้้ โดยแบ่่งออกเป็็น
๒.๑ หลัักสููตรที่่�สำำ�นััก รท. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง
๒.๒ หลัักสููตรที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
๒.๓ หลัักสููตรที่่�หน่่วยงานภายนอกเป็็นผู้้�จัดั โดยมีีสำำ�นัักงาน กสทช. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ

๒.๑

หลัักสููตรที่่�สำำ�นััก รท. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อหลัักสููตรการเข้้าร่่วมสััมมนา/
ฝึึกอบรม

สถานที่่�จััดอบรม

วัันที่่�
จััดอบรม

จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วม

๑

สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการ
ไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาท ในกิิจการ
โทรคมนาคม

โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์
ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ

๘ ตุุลาคม ๒๕๖๓

๒๐ คน
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๒.๒

หลัักสููตรที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. เป็็นผู้้ดำ� ำ�เนิินการ

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อหลัักสููตรการเข้้าร่่วมสััมมนา/
ฝึึกอบรม

สถานที่่�จััดอบรม

วัันที่่�
จััดอบรม

จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วม

๑

อบรมหลัักสููตรสร้้างความตระหนััก
เกี่่�ยวกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิใน
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้าน
สารสนเทศของหน่่วยงานรััฐฯ

อาคารหอประชุุม ชั้้�น ๑
สำำ�นัักงาน กสทช.

๓๑ มกราคม
๒๕๖๓

๑ คน

๒

กิิจกรรมแบ่่งปัันความรู้้�สู่่�น้้องพี่่�
สำำ�นัักงาน กสทช. ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
ครั้้�งที่่� ๑

อาคารหอประชุุม ชั้้�น ๑
สำำ�นัักงาน กสทช.

๒๖ กุุมภาพัันธ์์
๒๕๖๓

๑๒ คน

๓

อบรมการใช้้งานเครื่่�องถ่่ายเอกสาร

อาคารหอประชุุม ชั้้�น ๑
สำำ�นัักงาน กสทช.

๒๖ กุุมภาพัันธ์์
๒๕๖๓

๒ คน

๔

อบรมหลัักสููตร English for
Professional

๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓

๑ คน

๕

อบรมการจััดการความรู้้�เพื่่�อพััฒนา
สมรรถนะและถ่่ายทอดประสบการณ์์
ในการกำำ�กัับเนื้้�อหารายการให้้แก่่
บุุคลากรของสำำ�นัักงาน กสทช.

ศููนย์์ลููมาด้้า กรุุงเทพ
แอนเน็็กซ์์ แห่่งภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
จัังหวััดชลบุุรีี
อาคารหอประชุุม ชั้้�น ๑
สำำ�นัักงาน กสทช.

๘ พฤษภาคม
๒๕๖๓

๑ คน

๖

อบรมในหลัักสููตรการพลิิกโฉม
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน
เพื่่�อองค์์กรสมััยใหม่่ รุ่่�นที่่� ๓

สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์

๑๗ - ๒๑ สิิงหาคม
๒๕๖๓

๑ คน

๗

อบรมโครงการพััฒนาระบบฐานข้้อมููล โรงแรม เดอะไทด์์ รีีสอร์์ท
จัังหวััดชลบุุรีี
การกำำ�กัับดููแล Single Profile
ระยะที่่� ๒

๒๐ - ๒๒ สิิงหาคม
๒๕๖๓

๒ คน

๘

อบรมออนไลน์์ ภายใต้้กิิจกรรม
หลัักสููตร Strategic Excellence
in Public Governance ประจำำ�ปีี
๒๕๖๓

ออนไลน์์

๓ สิิงหาคม - ๓๐
ตุุลาคม ๒๕๖๓

๑ คน

๙

อบรมโครงการฝึึกอบรม
พระราชบััญญััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และการบริิหารพััสดุุภาครััฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงาน กสทช.
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ครั้้�งที่่� ๑

โรงแรม ไฮแอท รีีเจนซี่่�
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์

๒๐ - ๒๒ ตุุลาคม
๒๕๖๓

๒ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.
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๒.๓
ลำำ�ดัับ

116

หลัักสููตรที่่�หน่่วยงานภายนอกเป็็นผู้้จั� ัด
โดยมีีสำำ�นัักงาน กสทช. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ

ชื่่�อหลัักสููตรการเข้้าร่่วมสััมมนา/
ฝึึกอบรม

สถานที่่�จััดอบรม

วัันที่่�
จััดอบรม

จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วม

๑

อบรมหลัักสููตร กฎหมายปกครอง
สำำ�หรัับผู้้�บริิหารของสำำ�นัักงาน
กสทช.

โรงแรมโนโวเทล กรุุงเทพ
สยามสแควร์์ กรุุงเทพฯ

๒๒-๒๓, ๓๐-๓๑
กรกฎาคม และ
๖ สิิงหาคม ๒๕๖๓

๒ คน

๒

อบรมหลัักสููตร เสริิมสร้้างความรู้้�
ทางกฎหมายกัับการดำำ�เนิินการคดีี
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�ในอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของสำำ�นัักงาน ป.ป.ท. และ
ความรัับผิิดชอบทางละเมิิดของ
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านพััสดุุการเงิินการคลััง
ผู้้�บริิหารและที่่�เกี่่�ยวข้้องพร้้อม
กรณีีศึึกษา รุ่่�นที่่� ๔

โรงแรมรอยััล ริิเวอร์์
บางพลััด กรุุงเทพฯ

๒๗-๒๘ สิิงหาคม
๒๕๖๓

๒ คน

๓

อบรมหลัักสููตร Strategies and
Service Innovation

โรงแรมพููลแมน คิิง เพาเวอร์์
ถนนรางน้ำำ�� กรุุงเทพฯ

๓๐ กัันยายน ๒๖ พฤศจิิกายน
๒๕๖๓

๑ คน

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

๓
๓.๑

การบริิหารงานทั่่�วไป

การจััดการงานระบบสารบรรณ

ในปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้มีีการจััดการงานธุุรการและงานสารบรรณของสำำ�นัักฯ ให้้เป็็น
ไปด้้วยความรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ โดยผ่่านระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีการลงทะเบีียน
รัับเข้้าหนัังสืือทั้้ง� หมดจำำ�นวน ๙,๕๔๙ ฉบัับ แบ่่งออกเป็็น หนัังสืือจากหน่่วยงานภายนอกสำำ�นัักงาน
กสทช. จำำ�นวน ๖,๘๕๔ ฉบัับ หนัังสืือจากหน่่วยงานภายในสำำ�นัักงาน กสทช. จำำ�นวน ๒,๖๙๕ ฉบัับ
สำำ�หรัับการส่่งออกหนัังสืือต่่าง ๆ ไปยัังหน่่วยงานอื่่�น ๆ นั้้�น มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด ๑๑,๔๒๐ ฉบัับ
แบ่่งออกเป็็น หนัังสืือถึึงหน่่วยงานภายนอกสำำ�นัักงาน กสทช. จำำ�นวน ๙,๔๓๓ ฉบัับ และหนัังสืือ
ถึึงหน่่วยงานภายในสำำ�นัักงาน กสทช. จำำ�นวน ๑,๙๘๗ ฉบัับ ดัังมีีรายละเอีียดปรากฏในตาราง
ข้้างท้้ายนี้้�
เรื่่�องรัับเข้้า

เดืือน
มกราคม
กุุมภาพัันธ์์
มีีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิิถุุนายน
กรกฎาคม
สิิงหาคม
กัันยายน
ตุุลาคม
พฤศจิิกายน
ธัันวาคม
รวม

เรื่่�องส่่งออก

งานภายนอก

งานภายใน

งานภายนอก

งานภายใน

๔๓๙
๓๕๕
๔๓๗
๔๗๗
๔๒๗
๗๐๑
๖๖๕
๖๓๑
๖๔๒
๗๐๓
๖๐๙
๗๖๘
๖,๘๕๔

๒๒๕
๒๑๒
๒๒๓
๒๓๘
๒๐๖
๒๔๘
๒๔๖
๑๙๓
๒๑๔
๒๒๒
๑๙๖
๒๗๒
๒,๖๙๕

๖๖๖
๕๖๔
๖๙๕
๗๓๒
๖๘๖
๘๖๓
๘๓๖
๗๙๙
๘๑๒
๘๘๔
๗๘๑
๑๑๘๑
๙,๔๓๓

๑๗๖
๑๗๑
๑๗๗
๑๓๘
๑๒๑
๑๖๑
๑๒๖
๑๔๐
๒๑๘
๒๑๗
๑๘๒
๑๖๐
๑,๙๘๗

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

117

๓.๒

การจััดทำำ�ตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ในการทำำ�งาน
(Key Performance Indicators: KPI)
	ตััวชี้้�วััด หมายถึึง เครื่่�องมืือที่่�องค์์กรใช้้วััดหรืือประเมิินผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ ภารกิิจ
หลัักหรืือนโยบายที่่�สำำ�คััญขององค์์กร ซึ่่�งสามารถแสดงผลของการวััดหรืือการประเมิินในรููปแบบ
ข้้อมููลเชิิงปริิมาณหรืือคุุณภาพ เพื่่�อต้้องการสะท้้อนประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงานของ
องค์์กรหรืือหน่่วยงานภายในองค์์กร โดยมีีข้้อตกลงเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อแสดงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อ
ผลของการปฏิิบััติิงาน และมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจนและเป็็นรููปธรรม ซึ่่�ง ตััวชี้้�วััด
ที่่�ดีี (Characteristics of a Good Key Performance Indicators) จะประกอบด้้วยปััจจััย
ต่่าง ๆ ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�สามารถ
วััดได้้และเป็็นที่่�เข้้าใจของบุุคลากรในองค์์กร อีีกทั้้�งจะต้้องช่่วยให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรสามารถ
ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ได้้ มิิใช่่ใช้้ตััวชี้้�วััดเพีียงเพื่่�อต้้องการประเมิินผลเท่่านั้้�น
	ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้จััดทำำ�ตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ในการทำำ�งาน (Key Performance
Indicators : KPI) ระดัับสำำ�นัักงาน ระดัับสำำ�นััก และระดัับบุุคคล โดยกำำ�หนดกรอบการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานภายใต้้หลัักการ SMART ประกอบด้้วย
S-Specific

ความเฉพาะเจาะจง มีีความชััดเจนว่่าต้้องการวััดสิ่่ง� ใด เพื่่�อให้้สื่่อ� สาร
ความเข้้าใจให้้ตรงกััน

M-Measurable

การวััดผลได้้ หรืือบอกได้้ว่่ามีีความคืืบหน้้าอย่่างไร ควรสามารถ
แปลงการวััดผลเป็็นเชิิงปริิมาณได้้

A-Achievable

การบรรลุุผลได้้ สามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้

R-Realistic

ความเป็็นไปได้้ ที่่�จะบรรลุุผลตามตััวชี้้วั� ดั ซึ่่ง� กำำ�หนดภายใต้้ทรััพยากร
ที่่�ได้้รัับการจััดสรร

T-Timeliness 	มีีกรอบเวลาที่่�ชััดเจน สามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ตามระยะเวลาที่่�
กำำ�หนดได้้
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S
KPI
Key
Performance
Indicators

Specific
ความเฉพาะเจาะจง มีีความชััดเจนว่่าต้้องการวััดสิ่่�งใด
เพื่่�อให้้สื่่�อสารความเข้้าใจให้้ตรงกััน

M

Measurable
การวััดผลได้้ หรืืออย่่างน้้อยควรบอกได้้ว่่า
มีีความคืืบหน้้าอย่่างไร ควรสามารถแปลง
การวััดผลเป็็นเชิิงปริิมาณได้้

A
R
T

Achievable
การบรรลุุผลได้้ สามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้

Realisitic
ความเป็็นเป็็นไปได้้ที่่�จะบรรลุุตามตััวชี้้�วััด
ที่่�กำำ�หนดภายใต้้ทรััพยากรที่่�ได้้รัับการจััดสรร

Timeliness
มีีกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดคืือสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ได้้ตามกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้
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กรอบการประเมิินผลการทำำ�งานตามหลัักการ SMART สำำ�นัักงาน กสทช. ได้้กำำ�หนดตััวชี้้�วััดผล
สััมฤทธิ์์�ในการทำำ�งาน (KPIs) ออกเป็็น ๒ ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� ๑ ผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ (Key Performance Area) ให้้น้ำำ��หนัักร้้อยละ ๘๐
กำำ�หนดองค์์ประกอบของการประเมิินไว้้ ๓ องค์์ประกอบ ได้้แก่่

๑
Function Base

กำำ�หนดขึ้้�นจากแผนแม่่บท
แต่่ละด้้านของสำำ�นัักงาน กสทช.
และภารกิิจหลัักของสำำ�นัักงาน

๒
Agenda Base

กำำ�หนดขึ้้�นจากนโยบายสำำ�คััญ
ของผู้้�บริิหารสำำ�นัักงาน กสทช.

๓
Area Base

กำำ�หนดขึ้้�นจากยุุทธศาสตร์์
หรืือภารกิิจหลัักที่่�ดำ�ำ เนิินการ
ในส่่วนภููมิิภาค

ภายใต้้องค์์ประกอบของการประเมิินทั้้�ง ๓ องค์์ประกอบ สำำ�นััก รท. ได้้กำำ�หนดตััวชี้้�วััด
ที่่� ส ามารถวัั ด ผลสัั ม ฤทธิ์์� ข องการดำำ�เนิิ น การตามแผนแม่่บทกิิ จ การโทรคมนาคม ฉบัั บ ที่่� ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนแม่่บทกิิจการโทรคมนาคม แผนยุุทธศาสตร์์ของ
สำำ�นัักงาน กสทช. ภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญของสำำ�นััก รท. และนโยบายสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดไว้้ในปีี ๒๕๖๓
โดยกำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ของการทำำ�งานในส่่วนที่่� ๑ ไว้้จำำ�นวน ๖ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
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การแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียน
การวััดระดัับความสำำ�เร็็จในการพััฒนาระบบตอบกลัับการสนทนาอััตโนมััติิ
การจััดทำำ�ร่่างประกาศ กทช. เรื่่�อง มาตรการคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�ใช้้บริิการ
โทรคมนาคมเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล สิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััว และเสรีีภาพ
ในการสื่่�อสารถึึงกัันโดยทางโทรคมนาคม
การสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิขั้้ิ �นพื้้�นฐานในการใช้้บริิการให้้กัับผู้้�บริิโภค
ในกิิจการโทรคมนาคม
การสร้้างกลไกเครืือข่่ายผู้้�บริิโภค
การสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านงานไกล่่เกลี่่�ยข้้อพิิพาทในกิิจการโทรคมนาคม
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	ปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ ๔ ตััวชี้้�วััด ส่่วนอีีก
๒ ตััวชี้้�วััดที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ คืือ ตััวชี้้�วััดเรื่่�อง “การจััดทำำ�
ร่่างประกาศฯ เรื่่อ� ง มาตรการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ใช้้บริิการโทรคมนาคมเกี่่ย� วกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล สิิทธิิ
ในความเป็็นส่่วนตััว และเสรีีภาพในการสื่่�อสารถึึงกัันโดยทางโทรคมนาคม” เนื่่อ� งจาก พ.ร.บ.คุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนด
นโยบายและออกกฎเกณฑ์์ตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่าง
การสรรหาคณะกรรมการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประกอบกัับการปรัับปรุุงประกาศฯ ฉบัับดัังกล่่าว
สมควรที่่�จะต้้องมีีนโยบายและแนวทางที่่�ชัดั เจนจากกฎหมายลำำ�ดัับรองที่่�อยู่่ร� ะหว่่างการดำำ�เนิินการของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อให้้มีีนโยบาย หลัักการ และรายละเอีียดที่่�
สอดคล้้องกััน
	ตััวชี้้�วััดอีีก ๑ เรื่่�อง คืือ “ความสำำ�เร็็จของการพััฒนาระบบตอบกลัับการสนทนาแบบตััวอัักษร
อััตโนมััติิ Chat bot” ที่่�มีีความล่่าช้้าในกระบวนการจััดหาผู้้�รัับจ้้าง เนื่่�องจากมีีผู้้�ยื่่�นข้้อเสนอเพีียงราย
เดีียวที่่�ผ่่านคุุณสมบััติิตรงตามกำำ�หนดในการประกวดราคาอิิเล็็กทรอนิิกส์์ คณะกรรมการพิิจารณาผล
การประกวดราคาได้้ดำำ�เนิินการตามระเบีียบฯ พััสดุุที่่�จะต้้องรายงานและขออนุุมััติิให้้ยกเลิิกการ
ประกวดราคาอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในครั้้�งนั้้�น พร้้อมกัับขออนุุมััติิให้้มีีการประกวดราคาอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ครั้้ง� ใหม่่ จึึงทำำ�ให้้การคััดเลืือกผู้้�รับั จ้้างเพื่่อ� ทำำ�สััญญาจ้้างล่่าช้้ากว่่าที่่กำำ�ห
� นดไว้้ตามแผนการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
รวมถึึงแผนการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี อย่่างไรก็็ตาม ทั้้�ง ๒ ตััวชี้้�วััดที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ เมื่่อ� ชี้้แ� จงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นแล้้ว สำำ�นัักงาน กสทช. ก็็ได้้อนุุมััติิ
ยกเว้้นตััวชี้้�วััดดัังกล่่าวในปีี ๒๕๖๓
ส่่วนที่่� ๒ กระบวนการปฏิิบััติิงานและการจััดการ (Enablers) น้ำำ��หนัักร้้อยละ ๒๐ กำำ�หนดองค์์
ประกอบการประเมิินไว้้เพีียงองค์์ประกอบเดีียว คืือ Innovation Base ซึ่่ง� เป็็นการกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั จาก
ภารกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาองค์์กร จำำ�นวน ๕ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่

๑
๒
๓
๔
๕

ความสำำ�เร็็จของการพััฒนาสำำ�นัักงาน กสทช. ไปสู่่�การเป็็นสำำ�นัักงานดิิจิิทััล
การประเมิินความสามารถตามแนวทางการประเมิินคุุณธรรมและความ
โปร่่งใสในการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานภาครััฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การประเมิินผลความมีีประสิิทธิิภาพ ความคุ้้�มค่่าในการบริิหารทรััพยากร
และการใช้้จ่่ายงบประมาณ
การดำำ�เนิินการตามแผนปฏิิบััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างของสำำ�นััก
การประเมิินถึึงความสามารถด้้านการควบคุุมภายในและการบริิหารความ
เสี่่�ยงระดัับสำำ�นััก
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	จากการวััดผลสััมฤทธิ์์�ของงานตามองค์์ประกอบการประเมิิน Innovation Base จำำ�นวน
๕ ตััวชี้้�วััด พบว่่า สำำ�นััก รท. สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดได้้ ๓ ตััวชี้้�วััด โดยตััวชี้้�วััด
ที่่�ขาดไปเกี่่�ยวข้้องกัับการเบิิกจ่่ายจริิงตามแผนการใช้้จ่่ายเงิิน และตััวชี้้�วััดเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการตาม
แผนจััดซื้้อ� จััดจ้้างไม่่สามารถบรรลุุผลสััมฤทธิ์์ต� ามที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ เนื่่�องจากมีีบางรายการที่่�มิอิ าจดำำ�เนิินการ
ให้้เป็็นไปตามแผนจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�กำำ�หนดได้้จริิง ประกอบกัับเป็็นช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (Covid-19) เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดความติิดขััดในการดำำ�เนิินการ การจััดกิิจกรรม
มีีความล่่าช้้า ส่่งผลให้้การเบิิกจ่่ายเงิินไม่่เป็็นไปตามแผน อีีกทั้้�ง การจััดหาผู้้�รัับจ้้างที่่�กำำ�หนดไว้้แต่่เดิิม
มีีความล่่าช้้ า ในบางรายการทำำ�ให้้ ก ารส่่งมอบและตรวจรัั บ งานจำำ�เป็็ น ต้้ อ งใช้้ ร ะยะเวลาพอสมควร
ส่่งผลกระทบต่่อการเบิิกจ่่ายค่่าจ้้างไม่่ทัันในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓
ภายใต้้การประเมิินผลการดำำ�เนิินการตามตััวชี้้�วััดของสำำ�นัักงาน กสทช. ทำำ�ให้้การประเมิินผล
สััมฤทธิ์์�จากการดำำ�เนิินการของ สำำ�นััก รท. จำำ�นวน ๑๑ ตััวชี้้�วััด ทั้้�ง ๒ ส่่วน ได้้มีีการกระจายตััวชี้้�วััดลงสู่่�
ระดัับบุุคคลเพื่่�อวััดประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของบุุคลากรในสัังกััดสำำ�นััก รท. เหมืือนเช่่น
ทุุกปีีที่่�ผ่่านมา โดยการวััดและประเมิินตััวชี้้�วััดผลสััมฤทธิ์์�ของภารกิิจทั้้�งหมด ทั้้�งในระดัับสำำ�นัักและระดัับ
บุุคคลตามเกณฑ์์การประเมิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแต่่ละตััวชี้้วั� ดั นั้้�น ผลการประเมิินสรุุปได้้ว่่า สำำ�นััก รท. สามารถ
ดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการงานต่่าง ๆ โดยบรรลุุผลสััมฤทธิ์์ต� ามเกณฑ์์และเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ แม้้ว่่า
บางตััวชี้้�วััดจะไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดได้้ แต่่ส่่วนหนึ่่�งมีีสาเหตุุ
มาจากปััจจััยภายนอกซึ่่�งมิิอาจควบคุุม และจากการวางแผนการทำำ�งานที่่�ผิิดพลาดเล็็กน้้อย ทว่่า หากมอง
ในภาพรวมทั้้�งหมดก็็พอบ่่งชี้้�ได้้ว่่า สำำ�นััก รท. สามารถดำำ�เนิินการตามภารกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
เกิิดประสิิทธิิผลในการทำำ�งานอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีีและยอมรัับได้้ อย่่างไรก็็ตาม สำำ�นััก รท. จะได้้นำำ�ผลจากการ
ประเมิินตััวชี้้�วััดในปีีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่่�พบว่่าเกิิดการผิิดพลาดหรืือไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ มาปรัับปรุุง
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนางานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี ๒๕๖๔ ต่่อไป

122

รายงานผลการปฏิิบััติิงาน ประจํําปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท.

ภารกิิจด้้านการสนัับสนุุน
คณะอนุุกรรมการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม

การสนัับสนุุนคณะอนุุกรรมการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ตามที่่�พระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้้บััญญััติิให้้
กสทช. มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบการดำำ�เนิินการของผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม มิิให้้ดำำ�เนิินการใด ๆ ในประการที่่�น่่าจะเป็็นการ
เอาเปรีียบผู้้�บริิโภค โดยให้้แต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการ
โทรคมนาคมขึ้้�น เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�พิิจารณาและเสนอความเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียน
และปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่� กสทช. กำำ�หนดนั้้�น
โดยอาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่่งพระราชบััญญััติอิ งค์์กรจััดสรรคลื่่น�
ความถี่่�และกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกัับมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๘/๒๕๖๒ เมื่่�อวัันพุุธที่่�
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กสทช. จึึงมีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม โดยมีีองค์์ประกอบและอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�

๑) องค์์ประกอบ
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๑.๑) รองศาสตราจารย์์ประเสริิฐ ศีีลพิิพััฒน์์			ที่่�ปรึึกษา
๑.๒) นายประวิิทย์์ ลี่่�สถาพรวงศา				
ประธานอนุุกรรมการ
๑.๓) นายธานีีรััตน์์ ศิิริิปะชะนะ					
อนุุกรรมการ
๑.๔) รองศาสตราจารย์์ศิิริิศักดิ์์
ั � ศุุภมนตรีี			
อนุุกรรมการ
๑.๕) นายชััยฤกษ์์ ดิิษฐอำำ�นาจ					
อนุุกรรมการ
๑.๖)	พลโท ภััทร์์ไพบููลย์์ สัังข์์สุุวรรณ				
อนุุกรรมการ
๑.๗) นายจาตุุร เกิิดบ้้านชััน					
อนุุกรรมการ
๑.๘) นางเดืือนเด่่น นิิคมบริิรัักษ์์				
อนุุกรรมการ
๑.๙) รองเลขาธิิการ กสทช. สายงานกิิจการโทรคมนาคม
เลขานุุการ
๑.๑๐) ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักรั
ั ับเรื่่�องร้้องเรีียน			
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
๑.๑๑) ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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๒) อำำ�นาจหน้้าที่่�
๒.๑) พิิจารณาและให้้ความเห็็นเรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคมตามพระราช
บััญญััติอิ งค์์กรจััดสรรคลื่่น� ความถี่่แ� ละกำำ�กัับการประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบััญญััติิการประกอบกิิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๒) ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับบริิการโทรคมนาคม เพื่่�อประโยชน์์ในการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
๒.๓) ให้้ความเห็็นและคำำ�ปรึึกษา รวมถึึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
สำำ�นัักงาน กสทช. และ กสทช. ที่่�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการโทรคมนาคม
๒.๔) รายงานผลการดำำ�เนิินการให้้ กสทช. ทราบทุุก ๓ เดืือน
๒.๕) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่� กสทช. มอบหมาย
โดยให้้คณะอนุุกรรมการมีีวาระ ๑ ปีี หรืือจนกว่่า กสทช. ชุุดปััจจุุบัันจะพ้้นวาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ได้้รัับค่่าตอบแทนเป็็นเบี้้�ยประชุุมในอััตราตามข้้อ ๑๖ (๒) ของระเบีียบ
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ว่่าด้้วย
การแต่่งตั้้ง� การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�และการจ่่ายค่่าตอบแทนของคณะอนุุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้้ง� แต่่
วัันที่่� ๒๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๒ เป็็นต้้นไป
	ต่่อมา กสทช. ได้้มีีคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ ที่่� ๒๒/๒๕๖๓ เรื่่� อ ง ปรัั บ ปรุุงองค์์ ป ระกอบและขยายระยะเวลา
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม โดยอาศััย
อำำ�นาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่่งพระราชบััญญััติิองค์์กรจััดสรรคลื่่�นความถี่่�และกำำ�กัับ
การประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกัับมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันพุุธที่่� ๒๖ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
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ปรัับปรุุงองค์์ประกอบ มีีรายละเอีียด
(๑) ให้้นางเดืือนเด่่น นิิคมบริิรัักษ์์			พ้้นจากการเป็็นอนุุกรรมการ
(๒) ให้้ผู้�อำำ�
้ นวยการส่่วนพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน 	พ้้นจากการเป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
(๓) ให้้นายวีีรพงษ์์ เกรีียงสิินยศ		
เป็็นอนุุกรรมการ
(๔) ให้้ผู้�อำำ�
้ นวยการส่่วนจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน ๑
เป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
ระยะเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ให้้คณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
ขยายเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ออกไปอีีก ๑ ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๒๗ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ เป็็นต้้นไป
		
ในปีี ๒๕๖๓ สำำ�นััก รท. ได้้สนับั สนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคด้้าน
กิิจการโทรคมนาคม อาทิิ การจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ การพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� ง
ร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม และการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะของคณะอนุุกรรมการฯ ในประเด็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ได้้แก่่

๑

การจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ด้้านกิิจการโทรคมนาคม

สำำ�นััก รท. ได้้ดำำ�เนิินการจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ระหว่่างเดืือนมกราคมถึึงธัันวาคม ๒๕๖๓
จำำ�นวน ๑๑ ครั้้�ง (เดืือนเมษายนไม่่มีีการจััดประชุุม) รายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
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การจััดประชุุม
วัันที่่�จััดประชุุม
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓	วัันที่่� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๘ มีีนาคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๕/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๓	วัันที่่� ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๗/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๑ สิิงหาคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๘/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๐ กัันยายน ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๙/๒๕๖๓	วัันที่่� ๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๐/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๗ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๑/๒๕๖๓	วัันที่่� ๑๘ ธัันวาคม ๒๕๖๓
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๒

การดำำ�เนิินการตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม

คณะอนุุกรรมการฯ ได้้ดำำ�เนิินงานตามข้้อที่่� ๑ พิิจารณาและให้้ความเห็็นเรื่่�องร้้องเรีียน
ในกิิจการโทรคมนาคมตามพระราชบััญญััติอิ งค์์กรจััดสรรคลื่่น� ความถี่่แ� ละกำำ�กัับการประกอบกิิจการ
วิิทยุุกระจายเสีียง วิิทยุุโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่่งออกเป็็น

๒.๑

การจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม
เพื่่�อพิิจารณาและให้้ความเห็็นเรื่่�องร้้องเรีียน

คณะอนุุกรรมการฯ ได้้ จัั ด การประชุุมและมีีอนุุกรรมการที่่� เข้้ า ร่่วมประชุุม
ในช่่วงระยะเวลาตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงธัันวาคม ๒๕๖๓ เพื่่�อพิิจารณาและให้้ความเห็็น
เรื่่�องร้้องเรีียนในกิิจการโทรคมนาคม นัับตั้้�งแต่่คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ ได้้มีีคำำ�สั่่�งที่่� ๘/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และคำำ�สั่่�งที่่� ๑๐/๒๕๖๒ ลงวัันที่่� ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่่อ� ง ปรัับปรุุงองค์์ประกอบ
และขยายระยะเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการฯ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑๑ ครั้้�ง
รายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จำำ�นวนอนุุกรรมการ
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
๕
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
๕
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๕/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๗/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๘/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๙/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๐/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๑/๒๕๖๓
๖
การจััดประชุุม
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๒.๒

จำำ�นวนเรื่่อ� งร้้องเรีียนที่่บ� รรจุุเป็็นวาระเพื่่อ� พิิจารณาของคณะอนุุกรรมการคุ้้ม� ครอง
ผู้้�บริิโภคด้้านกิิจการโทรคมนาคม ตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓ ถึึงครั้้�งที่่� ๑๑/๒๕๖๓

คณะอนุุกรรมการฯ ได้้พิิจารณาวาระเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
ถึึงครั้้�งที่่� ๑๑/๒๕๖๓ จำำ�นวน ๒๐ เรื่่�อง รายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
การจััดประชุุม
๑
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
			
			
๒
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
๓
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓
๔
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๓
๕
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๕/๒๕๖๓
๖
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๖/๒๕๖๓
๗
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๗/๒๕๖๓
๘
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๘/๒๕๖๓
			
			
๙
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๙/๒๕๖๓
๑๐
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๐/๒๕๖๓
๑๑
การประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ ครั้้�งที่่� ๑๑/๒๕๖๓

วาระเพื่่�อพิิจารณา
๔ วาระ
ประเด็็นปััญหาโทรคมนาคม
ประชุุมร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการ
๔ วาระ ๓ เรื่่�องร้้องเรีียน
๒ วาระ ๑๓ เรื่่�องร้้องเรีียน
๔ วาระ ๗ เรื่่�องร้้องเรีียน
๑ วาระ ขอทบทวนคำำ�สั่่�ง
๓ วาระ
ประเด็็นปััญหาโทรคมนาคม
ประชุุมร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการ
๓ วาระ ๑ เรื่่�องร้้องเรีียน
๒ วาระ ๒ เรื่่�องร้้องเรีียน
๑ วาระ ๑ เรื่่�องร้้องเรีียน
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