รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๖๔

สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(สำนักงาน กสทช.)

คำนำ
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เปนหนวยงานที่มี
บทบาทสำคัญในการรับและจัดการปญหาเรื่องรองเรียนจากการใชบริการโทรคมนาคมของผูบริโภค
ไดแก โทรศัพทบา น โทรศัพทเคลือ่ นที่ โทรศัพทสาธารณะ และอินเทอรเน็ต รวมถึงการคุม ครองผูบ ริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ใหไดรบั ขอมูลขาวสารความรูท เ่ี ปนประโยชนและเทาทันตอเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และการโฆษณาประชาสัมพันธทห่ี ลากหลายของผูใ หบริการและสามารถนำขอมูลดังกลาวไปใชประกอบ
การตัดสินใจเลือกใชบริการโทรคมนาคมที่เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป ๒๕๖๔ รท. ไดรับเรื่องรองเรียนปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม จำนวนรวมทั้งสิ้น
๒,๒๖๗ เรื่อง โดยปญหาที่มีการรองเรียนมากที่สุดคือ การคิดคาบริการขอความสั้น (SMS) รท. จึงได
จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธอนิ โฟกราฟกในรูปแบบออนไลนเพือ่ เตือนภัยและใหผบู ริโภคสามารถแกไขปญหา
ดวยตนเองในเบื้องตน และเผยแพรบนเว็บไซต เฟซบุก และชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ควบคูกับ
การพัฒนากลไกในการจัดการเรื่องรองเรียนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
เชน การปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) เรือ่ ง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และการยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ การปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (CRM) เปนตน
สำหรับการดำเนินงานดานการสรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
และการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม รท. ไดบูรณาการการทำงานรวมกับสำนักงาน กสทช.
สวนภูมภิ าค และเครือขายภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการผลิตสื่อและบทความสั้นตาง ๆ เพื่อเผยแพรใหแกผูบริโภค

ทั้งในลักษณะสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนประเภทอินโฟกราฟก (Infographic) ผานชองทางเว็บไซต
ของ รท. (http://tcp.nbtc.go.th) และเฟซบุก “โทรคมนาคมไทย กาวไปดวยกัน” รวมทัง้ การพัฒนา
ความสามารถและองคความรูข องเครือขายภาคประชาชนดานการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๗๗ จังหวัด ผานการจัดการประชุมออนไลนและจัดสงสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ใหแกเครือขายฯ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถขยายผลตอยอดนำความรูไปถายทอดใหแกประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ
ไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
หวังเปนอยางยิง่ วา รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำป ๒๕๖๔ ของสำนักรับเรือ่ งรองเรียนและ
คุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมฉบับนี้ จะเปนสือ่ กลางใหประชาชนไดรบั ทราบถึงการดำเนินงาน
ทีส่ ำคัญของสำนัก รท. และสามารถนำขอมูลภายในรายงานฉบับนีไ้ ปใชประโยชนในดานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหการดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช.

สารบัญ
หนา
การรับและจัดการเรื่องรองเรียน
- เรื่องรองเรียนจำแนกตามประเภทบริการ
- เรือ่ งรองเรียนจำแนกตามผูใหบริการ
- เรือ่ งรองเรียนจำแนกตามประเภทกลุมปญหา

๑
๓
๕

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

๑๑

การสงเสริมสิทธิและพัฒนาความสามารถของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ๒๕๖๓ ของ รท.
- การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมผานสื่อสาธารณะ
- การจัดทำหนังสือสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรู ติดตามและประเมินผลผูนำเครือขาย
ภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด ใน ๖ ภูมภิ าค
ประจำป ๒๕๖๔
- สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟก (Infographic)

๑๓
๑๔
๑๘
๒๐

๒๒

การพัฒนาหลักเกณฑและมาตรการคุมครองผูบริโภค
- การยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
- การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓
๒๗

สารบัญ
- การรายงานผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนทุก ๖ เดือน ของผูรับใบอนุญาต
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- การศึกษาแนวทางในการคุมครองผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักรับเรื่องรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ในระยะ ๓ ป
- การพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษรอัตโนมัติ Chat bot
- การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการรับเรื่องรองเรียน
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม

หนา
๒๘

๒๙

๒๙
๓๐
๓๑

งานอำนวยการ
- การจัดการงานระบบสารบรรณ
- การจัดทำระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

๓๓
๓๔

สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม (รท.)
รท. มีหนาทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการกำหนดมาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมิใหถกู เอาเปรียบจากผูป ระกอบกิจการ มาตรการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชนในการเขาถึงการใชประโยชนคลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำหนด
หลักเกณฑ วิธกี าร และดำเนินการเกีย่ วกับการคุม ครองผูบ ริโภค รวมทัง้ อำนวยการงานดานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก การรับ
และจัดการเรื่องรองเรียนของผูบริโภคจากการใชบริการโทรคมนาคม การไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคม การสรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม การพัฒนากลไก
เครือขายภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการพัฒนาหลักเกณฑ
และมาตรการคุมครองผูบริโภค ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

การรับและจัดการเรื่องรองเรียน
สถิตเิ รือ่ งรองเรียนที่ รท. ไดรบั ตัง้ แตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนรวมทัง้ สิน้
๑๐,๗๓๘ เรือ่ ง โดยแบงออกเปนเรือ่ งทีส่ ำนักงาน กสทช. ยังไมไดรบั เปนเรือ่ งรองเรียนแตมกี ารดำเนินการ
ตาง ๆ จนไดขอยุติกอนเขาสูกระบวนการรับและพิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับ
และพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๗๗๒ เรือ่ ง
และเรื่องรองเรียนที่มีการดำเนินการตามกระบวนการรับและพิจารณาตามประกาศ กสทช. ดังกลาว
จำนวน ๓,๙๖๖ เรื่อง โดยสามารถจำแนกไดเปน ๓ ประเภท คือ
๑.๑ เรือ่ งรองเรียนจำแนกตามประเภทบริการ มีจำนวนทัง้ สิน้ ๓,๙๖๖ เรือ่ ง แบงตามประเภท
บริการไดเปน ๓ กลุม ไดแก บริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ บริการอินเทอรเน็ต และบริการโทรศัพทประจำที่
รายละเอียดดังตอไปนี้

<๑>

ประเภทบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่
อินเทอรเน็ต
โทรศัพทประจำที่
รวมทั้งหมด

เรื่องทั้งหมด
๓,๑๕๗
๗๙๕
๑๔
๓,๙๖๖

ป พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่องที่ยุติแลว เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ
๑,๑๘๐
๑,๙๗๗
๒๕๔
๕๔๑
๕
๙
๑,๔๓๙
๒,๕๒๗
ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ

โทรศัพทเคลื่อนที่
อินเทอรเน็ต
โทรศัพทประจำที่

เรื่องที่ยุติแลว

เรื่องทั้งหมด
จำนวน (เรื่อง)
๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

๔,๐๐๐

แผนภูมิที่ ๑ : จำนวนเรื่องรองเรียนแบงตามประเภทบริการ

<๒>

๑.๒ เรือ่ งรองเรียนจำแนกตามผูใ หบริการ สามารถสรุปรายละเอียดผูใ หบริการทีถ่ กู รองเรียน
มากที่สุดในแตละประเภทบริการไดดังนี้
ประเภทบริการ

ผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่

TUC
AWN
DTN
NT
อื่น ๆ
TICC
3BB
AWN
NT
อื่น ๆ

อินเทอรเน็ต

โทรศัพทประจำที่

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

NT

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหมด

ป พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน
รอยละ
๒,๑๕๔
๖๘.๒๓
๕๔๓
๑๓.๕๙
๔๒๙
๑๖.๐๘
๓๐
๐.๙๕
๑
๐.๐๓
๓,๑๕๗
๑๐๐.๐๐
๕๑๙
๖๘.๐๘
๑๖๑
๑๗.๕๓
๙๔
๑๒.๕๕
๑๕
๑.๔๘
๖
๐.๓๗
๗๙๕
๑๐๐.๐๐
๑๔
๑๐๐.๐๐
๑๔
๑๐๐.๐๐
๓,๙๖๖
ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

<๓>

TUC ๒,๑๕๔ เรื่อง

๕๔๓ เรื่อง
DTN ๔๒๙ เรื่อง
๓๐ เรื่อง
NT
Others ๑ เรื่อง
AWN

แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนเรื่องรองเรียนแบงตามผูใหบริการ ประเภทบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

TICC ๕๑๙ เรื่อง

๑๖๑ เรื่อง
AWN ๙๔ เรื่อง
NT
๓๐ เรื่อง
Others ๖ เรื่อง
3BB

แผนภูมิที่ ๓ : จำนวนเรื่องรองเรียนแบงตามผูใหบริการ ประเภทบริการอินเทอรเน็ต

<๔>

๑๔ เรื่อง

NT

แผนภูมิที่ ๔ : จำนวนเรื่องรองเรียนแบงตามผูใหบริการ ประเภทบริการโทรศัพทประจำที่

๑.๓ เรื่องรองเรียนจำแนกตามประเภทปญหา เมื่อจำแนกเรื่องรองเรียนจากจำนวนทั้งหมด
๓,๙๖๖ เรื่อง พบวาปญหาเกี่ยวกับการไดรับขอความสั้น (SMS) ไดรับการรองเรียนมากที่สุดมีจำนวน
๑,๔๖๒ เรือ่ ง ซึง่ ในจำนวนนีม้ เี รือ่ งรองเรียนทีส่ ามารถยุตไิ ด ๘๙๘ เรือ่ ง และเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางดำเนินการ
จำนวน ๕๖๔ เรือ่ ง รองลงมาคือปญหาการคิดคาบริการผิดพลาด จำนวน ๗๓๗ เรือ่ ง สามารถยุตเิ รือ่ งได
จำนวน ๔๘๓ เรื่อง และเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการจำนวน ๒๕๔ เรื่อง รายละเอียดปรากฏดังตาราง
ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทการรองเรียนของทุกบริการ
ปญหาเกี่ยวกับการไดรับขอความสั้น (SMS)
การคิดคาบริการผิดพลาด
การยกเลิกบริการ
มาตรฐานการใหบริการ
สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ

<๕>

เรื่องทั้งหมด เรื่องที่ยุติแลว

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ

๑,๔๖๒
๗๓๗
๖๘๘
๖๒๓

๘๙๘
๔๘๓
๕๐๑
๓๙๒

๕๖๔
๒๕๔
๑๘๗
๒๓๑

๒๓๐

๑๑๑

๑๑๙

๑๓๐

๘๔

๔๖

ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทการรองเรียนของทุกบริการ
คุณภาพการใหบริการ
การใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน
ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่
ปญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเขาสูระบบ
เรื่องรองเรียนอื่น ๆ
รวม
จำนวน (เรื่อง)
๑,๔๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

๘๒
๗
๓
๓
๑

๔๗
๕
๒
๓
๑

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๓๕
๒
๑
๐
๐

๓,๙๖๖

๒,๕๒๗

๑,๔๓๙

เรื่องทั้งหมด เรื่องที่ยุติแลว

ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ปญหาเกี่ยวกับการไดรับขอความสั้น (SMS)
การคิดคาบริการผิดพลาด
การยกเลิกบริการ
มาตรฐานการใหบริการ
สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลาการใชบริการ
คุณภาพการใหบริการ
การใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน
ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่
ปญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเขาสูระบบ

๒๐๐
๐

เรื่องรองเรียนอื่น ๆ
ประเภทบริการ

แผนภูมิที่ ๕ : จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดแบงตามปญหาของการใหบริการทุกประเภท

<๖>

ประเภทการรองเรียนของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พบปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ไดรบั ขอความสัน้ (SMS) มากทีส่ ดุ จำนวน ๑,๔๖๒ เรือ่ ง รองลงมาคือ ปญหาการคิดคาบริการผิดพลาด
จำนวน ๕๖๐ เรื่อง และปญหามาตรฐานการใหบริการ จำนวน ๕๑๓ เรื่อง รายละเอียดดังปรากฏ
ในตาราง
ป พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

ปญหาเกี่ยวกับการไดรับขอความสั้น (SMS)
การคิดคาบริการผิดพลาด
มาตรฐานการใหบริการ
สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
การยกเลิกบริการ

๑,๔๖๒
๕๖๐
๕๑๓
๒๓๐
๑๙๔

๘๙๘
๓๖๙
๓๒๘
๑๑๑
๑๔๗

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๕๖๔
๑๙๑
๑๘๕
๑๑๙
๔๗

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ

๑๓๐

๘๔

๔๖

๕๖

๓๑

๒๕

๗
๓
๒

๕
๓
๑

๒
๐
๑

๓,๑๕๗

๑,๙๗๗

๑,๑๘๐

คุณภาพการใหบริการ
การใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน
ปญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเขาสูระบบ
ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่
รวม

ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

<๗>

จำนวน (เรื่อง)
๑,๔๐๐
ปญหาเกี่ยวกับการไดรับขอความสั้น (SMS)
๑,๒๐๐

การคิดคาบริการผิดพลาด
มาตรฐานการใหบริการ

๑,๐๐๐

สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
การยกเลิกบริการ

๘๐๐

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลาการใชบริการ
คุณภาพการใหบริการ

๖๐๐

การใหขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวน
ปญหาเกี่ยวกับการเติมเงินเขาสูระบบ

๔๐๐

ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่
๒๐๐
๐

ประเภทบริการ

แผนภูมิที่ ๖ : จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดแบงตามปญหาของการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ประเภทการรองเรียนของบริการอินเทอรเน็ต พบปญหาการรองเรียนการยกเลิกบริการมากทีส่ ดุ
จำนวน ๔๙๔ เรื่อง รองลงมาคือ ปญหาการคิดคาบริการผิดพลาด จำนวน ๑๗๓ เรื่อง และมาตรฐาน
การใหบริการ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง รายละเอียดดังปรากฏในตาราง
ประเภทการรองเรียนของ
บริการอินเทอรเน็ต
การยกเลิกบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
มาตรฐานการใหบริการ

ป พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่องทั้งหมด เรื่องที่ยุติแลว
๔๙๔
๑๗๓
๑๐๐

๓๕๔
๑๑๒
๕๗

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๑๔๐
๖๑
๔๓

<๘>

ป พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทการรองเรียนของ
บริการอินเทอรเน็ต

เรื่องทั้งหมด เรื่องที่ยุติแลว

คุณภาพการใหบริการ
ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่
เรื่องรองเรียนอื่น ๆ
รวม

๒๖
๑
๑
๗๙๕

๒๖ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง

๑๐๐ เรื่อง

๑๖
๑
๑
๕๔๑

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๑๐
๐
๐
๒๕๔

ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

การยกเลิกบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
มาตรฐานการใหบริการ
คุณภาพการใหบริการ
ตองการใหมีผูใหบริการในพื้นที่

๑๗๓ เรื่อง

เรื่องรองเรียนอื่น ๆ

๔๙๔ เรื่อง

แผนภูมิที่ ๗ : จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดแบงตามปญหาของการใชบริการอินเทอรเน็ต

<๙>

ประเภทการรองเรียนของบริการโทรศัพทประจำที่ พบปญหาการรองเรียนมาตรฐานการให
บริการมากเปนอันดับหนึง่ และปญหาการคิดคาบริการผิดพลาดเปนลำดับถัดมา รายละเอียดดังปรากฏ
ในตาราง
ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
มาตรฐานการใหบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด
รวม

ป พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่องทั้งหมด เรื่องที่ยุติแลว
๑๐
๔
๑๔

๗
๒
๙

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ
๓
๒
๕

ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
๔ เรื่อง
๑๐ เรื่อง

มาตรฐานการใหบริการ
การคิดคาบริการผิดพลาด

แผนภูมิที่ ๘ : จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดแบงตามปญหาของการใชบริการโทรศัพทประจำที่

< ๑๐ >

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
รท. ไดรับแจงความประสงคจากผูรองเรียนรองขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖๙ เรือ่ ง อยางไรก็ตาม ไมมกี รณีอกี ฝายหนึง่
แจงความประสงคจะเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ แตอยางใด สำนักงาน กสทช. จึงไดดำเนินการพิจารณา
เรื่องรองเรียนทั้งหมดตามกระบวนการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่องกระบวนการรับและพิจารณา
เรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนเรือ่ งทีข่ อไกลเกลีย่ ขอพิพาท
รวมกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) จำนวน ๑๐๔ เรื่อง บริษัท ทรู
อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จำกัด (TICC) จำนวน ๕๗ เรื่อง บริษัท แอดวานซไวรเลส เน็ทเวิรค จำกัด
(AWN) จำนวน ๕๗ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) จำนวน ๔๒ เรื่อง บริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จำกัด (มหาชน) (3BB) จำนวน ๕ เรื่อง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)
(NT) จำนวน ๓ เรื่อง บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) จำนวน ๑ เรื่อง
บริษัท
TUC

จำนวน (เรื่อง)
๑๐๔

คิดเปนรอยละ
๓๘.๖๖

TICC
AWN
DTN
3BB
NT
SIMAT

๕๗
๕๗
๔๒
๕
๓
๑
๓,๑๕๗

๒๑.๑๙
๒๑.๑๙
๑๕.๖๑
๑.๘๖
๑.๑๒
๐.๓๗

รวม

๑๐๐
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕)

< ๑๑ >

การสงเสริมสิทธิและพัฒนา
ความสามารถของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ในป ๒๕๖๔ รท. ไดรบั อนุมตั งิ บประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมในการสงเสริมสิทธิและพัฒนา
ความสามารถของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งการพัฒนากลไกเครือขายภาคประชาชนดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรู ติดตามและประเมินผลผูนำเครือขาย
ภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด ใน ๖ ภูมภิ าค
ประจำป ๒๕๖๔
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมความตระหนักรูและสรางสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม "เยาวชนไทย ใสใจสิทธิ"
๓. กิจกรรมใหความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมแกสาธารณะ ประจำป ๒๕๖๔
๔. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ๒๕๖๓ สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
๕. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมผานสื่อสาธารณะ
๖. การจัดทำหนังสือสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Covid-๑๙) สำนักทรัพยากรบุคคลไดมบี นั ทึก ดวนทีส่ ดุ ที่ สทช ๒๑๐๒/ว.๙๙๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๖๔ กำหนดใหการประชุม สัมมนา ทัง้ ทีจ่ ดั ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดใหพจิ ารณาเลือ่ นการจัดงาน
ดังกลาวออกไปกอน (ใหจัดเฉพาะกรณีที่มีความจำเปน ใหขออนุญาตเปนกรณีไป โดยตองมีผูเขารวม
ไมเกิน ๕๐ คน) และใหจดั การประชุมผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก สำหรับกรณีทอ่ี นุมตั แิ ลว
ใหยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทาง อบรม สัมมนา ทัง้ หมดออกไปกอน ทัง้ นี้ จะตองไมกอ ใหเกิดความเสียหาย
ตอสำนักงาน กสทช. พอสมควร จึงจำเปนตองยกเลิกการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

< ๑๒ >

๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรู ติดตามและประเมินผลผูนำเครือขาย
ภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด ใน ๖ ภูมภิ าค
ประจำป ๒๕๖๔
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมความตระหนักรูและสรางสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม "เยาวชนไทย ใสใจสิทธิ"
๓. กิจกรรมใหความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมแกสาธารณะ ประจำป ๒๕๖๔
โดยกิจกรรมที่ รท. ไดดำเนินงานภายใตงบประมาณที่ไดรับการอนุมติในป ๒๕๖๔ ประกอบดวย
การจัดทำรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ประจำป ๒๕๖๓ สำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรขอ มูลการดำเนินงานดานการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ของสำนักงาน กสทช. ใหแก หนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. และหนวยงาน
ภายนอก อาทิ องคกร เครือขายผูบริโภค มหาวิทยาลัย สำนักงานคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัด
รวมถึงผูท ส่ี นใจและประชาชนทัว่ ไป รายงานผลการปฏิบตั งิ านฯ ไดเปดเผยสถิตกิ ารจัดการเรือ่ งรองเรียน
ตลอดป ๒๕๖๔ การปรับปรุงประกาศและพัฒนาหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของกับกระบวนการรับเรือ่ งรองเรียน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมสรางความตระหนักรูดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมใหกับเครือขายภาคประชาชนดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและ
ประชาชนในประเด็นสำคัญและทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง โดย รท. ไดเผยแพรรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ บนเว็บไซต รท. (http://tcp.nbtc.go.th)

< ๑๓ >

การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมผานสื่อสาธารณะ
เพือ่ ประชาสัมพันธบทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุม ครอง
ผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนเปนการเผยแพรชอ งทางการรองเรียนปญหาจากการใชบริการ
โทรคมนาคมไปสูประชาชน ประกอบดวย
๒.๑ หัวขอ "กด *๑๓๗ โทรออก หยุดขอความสั้น (sms) คิดเงิน/กวนใจ/ไมไดตั้งใจสมัคร"
เผยแพรบนปายโฆษณากลางแจง (Billboard) จำนวน ๒ ปาย ติดตั้งบริเวณทางดวน
พระรามเกาและดานเก็บเงินประชาชื่นขาออก
ปายโฆษณากลางแจง (Billboard)
เผยแพรขอมูล *๑๓๗ หยุด sms คิดเงิน/กวนใจ/ไมไดตั้งใจสมัคร

๒.๒ หัวขอ "ชองทางรับเรื่องรองเรียน ๑๒๐๐ และปรึกษาปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม"
เผยแพรบนสื่อตาง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ ปายสติ๊กเกอรโฆษณาบนรถเมลโดยสารสาธารณะ จำนวน ๖๐ คัน ติดตั้งปาย
บริเวณดานขางซาย-ขวาและบริเวณทายรถเมล โดยวิ่งในเสนทางรอบกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง

< ๑๔ >

ปายสติ๊กเกอรโฆษณาบนรถเมลโดยสารสาธารณะ
เผยแพรชองทางรับเรื่องรองเรียน ๑๒๐๐ และปรึกษาปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม

๒.๒.๒ ปายสติ๊กเกอรซีทรู จำนวน ๑ ปาย ติดตั้งบริเวณกระจกอาคาร (Building Wrap)
ตึกพหลโยธินเซ็นเตอร ชั้น ๒
ปายสติ๊กเกอรซีทรู ติดตั้งบริเวณกระจกอาคาร (Building Wrap)
เผยแพรชองทางรับเรื่องรองเรียนของสำนักงาน กสทช.

< ๑๕ >

๒.๒.๓ ปายไวนิล (Billboard) ติดตั้งบนโครงปายหนาสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต
จำนวน ๑๓ แหง ไดแก
- สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จังหวัดขอนแกน
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒๓ จังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๓๑ จังหวัดลำปาง

- สำนักงาน กสทช. เขต ๓๓ จังหวัดพิษณุโลก
- สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ จังหวัดสงขลา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๒ จังหวัดภูเก็ต
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๔ จังหวัดสุราษฎรธานี
(ติดตั้งที่สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๕ จังหวัดชุมพร

ปายไวนิล (Billboard) ติดบนโครงปายหนาสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต
เผยแพรชองทางรับเรื่องรองเรียน ๑๒๐๐ และปรึกษาปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม

< ๑๖ >

๒.๒.๔ ปายไวนิล จัดสงไปยังสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ที่ไมมีโครงปาย
จำนวน ๑๓ แหง ไดแก
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ จังหวัดสมุทรปราการ
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ จังหวัดปราจีนบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๖ จังหวัดราชบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จังหวัดรอยเอ็ด
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ จังหวัดนครพนม
- สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จังหวัดเชียงใหม
- สำนักงาน กสทช. เขต ๓๒ จังหวัดลำพูน
- สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ จังหวัดเชียงราย
- สำนักงาน กสทช. เขต ๓๕ จังหวัดนครสวรรค
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๑ จังหวัดยะลา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔๔ จังหวัดสุราษฎรธานี
ปายไวนิล จัดสงไปยังสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ที่ไมมีโครงปาย
เผยแพรชองทางรับเรื่องรองเรียน ๑๒๐๐ และปรึกษาปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม

< ๑๗ >

การจัดทำหนังสือสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเนื้อหาอื่น
ทีส่ อดคลองกับสถานการณปจ จุบนั รวมถึงประชาสัมพันธชอ งทางรองเรียนของสำนักงาน กสทช.

นอกจากนี้ รท. ไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟกเพื่อเตือนภัยและแกไข
ปญหาดวยตนเองในเบื้องตนในเรื่องเกี่ยวกับ “ปญหาการไดรับขอความ (SMS) หลอกลวง” และ
“การยกเลิกขอความ (SMS) โดยกด *๑๓๗ โทรออก” ซึง่ เปนประเด็นทีส่ ำคัญและไดรบั เรือ่ งรองเรียน
เปนจำนวนมาก เนื่องจากมีมิจฉาชีพสงขอความ (SMS) มายังโทรศัพทมือถือเพื่อหลอกขโมยขอมูล
สวนบุคคลไปใชทำธุรกรรมทางการเงินทำใหไดรบั ความเสียหาย เชน การแอบอางวาเปนหนวยงานของ
รัฐเพื่อหลอกใหกรอกขอมูลสวนตัว การชักชวนใหสมัครสินเชื่อ การลุนรับของรางวัล เปนตน โดย รท.
ไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธสอ่ื อินโฟกราฟกดังกลาวบนเว็บไซตของ รท. http://tcp.nbtc.go.th
เฟซบุก “โทรคมนาคมไทยกาวไปดวยกัน” และกลุม ไลน “ประธานเครือขาย/ผูแ ทน กสทช. ๗๗ จังหวัด”
รวมถึงสื่อออนไลนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและกระจายไดอยาง
ทั่วถึงและสามารถนำไปเผยแพรตอไปยังประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

< ๑๘ >

< ๑๙ >

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรู ติดตามและประเมินผลผูนำเครือขาย
ภาคประชาชนดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด ใน ๖ ภูมภิ าค
ประจำป ๒๕๖๔
รท. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากลไกเครือขายภาคประชาชนดานการคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหเปนไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากเครือขายฯ เปนกลไกสำคัญในการ
เผยแพรความรูความเขาใจขอมูลขาวสารตาง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ไปยังชุมชนของตนเองไดอยาง
ครอบคลุมในทั่วทุกภูมิภาค รท. จึงไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟก (Infographic)
ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเผยแพรผานกลุมไลน "ประธานเครือขาย/ผูแทน
กสทช. ๗๗ จังหวัด" จำนวน ๙ เรื่อง ไดแก
- ประเภทบริการที่สำนักงาน กสทช. รับเปนเรื่องรองเรียน
- ชองทางรองเรียนตอสำนักงาน กสทช.
- แนะนำชองทางรองเรียนใหม "Chat bot"
- แอปพลิเคชัน ProCheck
- ตรวจเช็คสิทธิ์โทรศัพทเคลื่อนที่ กด *๑๖๕# โทรออก
- สิทธิความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยทางโทรคมนาคม
- การลงทะเบียนดวยซิมการดใหม ดวยวิธี ๒ แชะอัตลักษณ
- ยายคายเบอรเดิม
- กด *๑๓๗ โทรออก ยกเลิกขอความกวนใจ/ไมไดตั้งใจสมัคร
และดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบออนไลนเพื่อเปนการเผยแพรความรูที่มีสอดคลองและเหมาะสม
กับสถานการณ รวมทั้งการจัดทำแบบประเมินผลความรูเรื่อง "สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม"
จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

< ๒๐ >

ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ขอนแกน
กาฬสินธุ ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรรี มั ย สกลนคร และบึงกาฬ
ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก พิจิตร
กำแพงเพชร และนาน
ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ภาคใต โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
จังหวัดพัทลุง ปตตานี นราธิวาส ภูเก็ต
กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง สุราษฎรธานี
และชุมพร
ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานครและ โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
อางทอง สิงหบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และกรุงเทพมหานคร
หลังจากดำเนินกิจกรรมไดมีการประเมินผลความรูเรื่อง "สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม" และ
สรุปผลจากผูท ำแบบประเมินฯ ทีเ่ ปนผูน ำเครือขายดานการคุม ครองสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ในรูปแบบออนไลน (Google Form) จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ คน โดยพบวา ผูเขารวมประชุมมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม เฉลีย่ รอยละ ๙๐.๓๕ อยูใ นเกณฑมคี วามรู
ความเขาใจในระดับ "มาก"
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สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟก (Infographic)
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การพัฒนาหลักเกณฑ
และมาตรการคุมครองผูบริโภค
ในป ๒๕๖๔ รท. ไดปรับปรุงระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วของกับการรับและจัดการเรือ่ งรองเรียน
และการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบนั เพือ่ ลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาดำเนินการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียน ดำเนินการรวบรวมขอมูลจัดทำการศึกษาแนวทาง
ในการคุมครองผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมและปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียน (CRM) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษรอัตโนมัติ Chat bot เพือ่ ใหบริการขอมูลประชาชนบนเว็บไซต
สำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑.

การยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและผูร อ งเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
สำนักงาน กสทช. ไดออกระเบียบ กสทช. สำคัญทีค่ ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางผูร บั ใบอนุญาต โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. นำมาปรับใชเพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาท
๒๕๕๕ และจัดตัง้ ศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการ ที่เกิดขึ้น
นับตัง้ แตมกี ารจัดตัง้ ศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาท
โทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โดยมีความมุงหมายใหมีกระบวนการไกลเกลี่ย ในกิจการโทรคมนาคม ตัง้ แตวนั ที่ ๑๙ พฤศจิกายน
ในการพิจารณาเรือ่ งรองเรียนระหวางผูร บั ใบอนุญาต ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบวา
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียนเพื่อ มีเรือ่ งรองเรียนทีผ่ รู อ งเรียน/ผูร บั ใบอนุญาตประสงค
เป น การแก ไขป ญ หาเรื ่ อ งร อ งเรี ย นของคู  ก รณี จะไกลเกลีย่ จำนวน ๑,๖๐๓ เรือ่ ง ซึง่ เรือ่ งรองเรียน
ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางในการระงับขอพิพาท ทีค่ กู รณีทง้ั สองฝายยินดีเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่
และเปดโอกาสใหคกู รณีสามารถตกลงยุตขิ อ พิพาท ขอพิพาทฯ มีจำนวน ๗๙ เรือ่ ง แบงออกเปนเรือ่ งที่
กันดวยความพอใจของคูกรณี การระงับขอพิพาท ไกลเกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๖๗ เรื่อง และเรื่องที่
ระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ไกลเกลี่ยไมสำเร็จ จำนวน ๑๒ เรื่อง สำหรับเรื่อง
และผูรองเรียน โดยการไกลเกลี่ยจึงเปนทางเลือก รองเรียนทีค่ กู รณีฝา ยใดฝายหนึง่ ไมประสงคจะเขาสู
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กระบวนการไกลเกลีย่ ฯ จำนวน ๑,๕๒๔ เรือ่ งนัน้ ตามระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ
กำหนดวาหากฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยฯ ใหเจาหนาที่ดำเนินการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป ดังนัน้ สำนักงาน กสทช. จึงไดนำเรือ่ งรองเรียนทีไ่ มไดเขาสูก ระบวนการ
ไกลเกลีย่ ดังกลาว เขาสูก ารพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาเรือ่ งรองเรียนทีก่ ำหนดในประกาศ กสทช.
เรือ่ ง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สถิติการดำเนินงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔
ป พ.ศ.

เรื่องรองเรียนที่ผูรองเรียน/ เรื่องที่เขาสู
เรื่องที่ไกลเกลี่ย เรื่องที่ไกลเกลี่ย
ผูรับใบอนุญาตประสงค กระบวนการ
สำเร็จ
ไมสำเร็จ
จะไกลเกลี่ย
ไกลเกลี่ยฯ
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(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
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จากสถิตกิ ารดำเนินงานไกลเกลีย่ ขางตน สำนักงาน กสทช. ไดพจิ ารณาเห็นวา ผลการดำเนินการ
ไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ มีแนวโนมลดลงเรือ่ ย ๆ และในบางเดือนไมมผี เู ขารับการไกลเกลีย่ เลย จึงไดวเิ คราะห
ถึงความจำเปนทีจ่ ะตองมีศนู ยไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ ระบบการไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
และพิจารณาวาจะแกไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางไร ประกอบกับสำนักงาน กสทช.
ไดตรวจสอบสถิติจำนวนเรื่องรองเรียนที่สำนักงาน กสทช. ไดรับตั้งแตวันที่มีการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
พบวา มีจำนวนทั้งหมด ๔๘,๙๗๕ เรื่อง และสำนักงาน กสทช. ไดตรวจสอบสถิติขอมูลการแจง
ความประสงคขอเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทตามระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ
ระหวางผูร บั ใบอนุญาตและผูร อ งเรียน ระหวางป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ พบวา เรือ่ งรองเรียนทีผ่ รู บั ใบอนุญาต
เปนฝายแจงความประสงคขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ กอนมีจำนวน ๔๗ เรื่อง และเรื่อง
รองเรียนทีผ่ รู อ งเรียนเปนฝายแจงความประสงคขอเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ กอนมีจำนวน
๑,๕๕๖ เรื่อง และจากสถิติการแจงความประสงคขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ระหวาง
ผูรับใบอนุญาตและผูรองเรียน จำนวน ๑,๖๐๓ เรื่องดังกลาว สำนักงาน กสทช. ไดประสานงานไปยัง
คูกรณีทั้งสองฝายที่แจงความประสงคในการขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ตามระเบียบ
กสทช. วาดวยกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ จำนวน ๗๙ เรื่อง โดยแบงประเภทเรื่องรองเรียน
ที่สามารถไกลเกลี่ยไดสำเร็จ จำนวน ๖๗ เรื่อง และเรื่องที่ไกลเกลี่ยไมสำเร็จ จำนวน ๑๒ เรื่อง ทั้งนี้
ระหวางป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พบวา ไมมีเรื่องรองเรียนที่ผูรับใบอนุญาตเปนฝายแจงความประสงค
ขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ กอนแตอยางใด และจากการตรวจสอบสถิติเรื่องรองเรียน
ที่สำนักงาน กสทช. ไดประสานไปยังผูรับใบอนุญาตเพื่อแกไขปญหาลวงหนาใหกับผูรองเรียน
(กอนรับไวเปนเรื่องรองเรียน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนฯ
และระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ โดยผูรับใบอนุญาตไดดำเนินการติดตอเจรจา
เพื่อแกไขปญหาใหกับผูรองเรียนโดยตรงจนผูรองเรียนพึงพอใจในผลการแกไขปญหาและยินดียุติ
เรือ่ งรองเรียน มีจำนวน ๒๕,๗๙๒ เรือ่ ง กรณีดงั กลาวเห็นไดวา ผูร บั ใบอนุญาตใชวธิ กี ารติดตอประสานงาน
กับผูรองเรียนโดยตรงเพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียนและพบวา สามารถแกไขปญหาเรื่องรองเรียนได
อยางรวดเร็วโดยผูรับใบอนุญาตไมไดเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก ตามระเบียบ กสทช.
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ เนื่องจากผูรับใบอนุญาตเห็นวา การดำเนินการตามระเบียบ กสทช.
วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ มีขน้ั ตอนในการดำเนินการหลายขัน้ ตอนและมีระยะเวลาในการดำเนินการ
มากกวา จึงเปนสาเหตุทท่ี ำใหสถิตกิ ารแจงความประสงคขอเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ ของ

< ๒๕ >

ผูร บั ใบอนุญาตมีจำนวนลดลงอยางตอเนือ่ ง และการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช.
วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ การจัดใหมกี ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ จะตองดำเนินการตามกระบวนการ
ตาง ๆ ทีก่ ำหนด ประกอบดวย การประสานงานระหวางคูก รณีเพือ่ กำหนดวันและเวลาในการไกลเกลีย่
ขอพิพาท การคัดเลือกผูไ กลเกลีย่ กรณีผรู อ งเรียนอยูต า งจังหวัดและไมสะดวกทีจ่ ะเดินทางมายังสำนักงาน
กสทช. ณ กรุงเทพมหานคร จะตองมีการประสานงานกับสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต เพือ่ เตรียมสถานที่
และการไกลเกลีย่ ขอพิพาทผานระบบออนไลน ซึง่ จะทำใหมขี น้ั ตอนและระยะเวลาในการดำเนินการเพิม่ ขึน้
และการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ตามระเบียบ กสทช. ดังกลาว ไดมุงเนนใหคูกรณีแสดงความประสงค
ในการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยความสมัครใจของคูกรณีทั้งสองฝายพบวา เมื่อบริษัทฯ
แจงวาไมประสงคทจ่ี ะเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ ดังนัน้ หากคูก รณีฝา ยใดฝายหนึง่ ไมประสงค
ที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ สำนักงาน กสทช. จะไมสามารถจัดใหมีการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทฯ ได จึงเปนสาเหตุทท่ี ำใหสถิตกิ ารเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ ตามระเบียบ กสทช.
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ มีจำนวนลดลงอยางตอเนื่อง
สำนักงาน กสทช. จึงไดเสนอ กสทช. พิจารณาการยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่
ขอพิพาทระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูร อ งเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ การยกเลิก
ระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว นอกจากจะไมเปนการเพิ่มภาระใหกับผูรับ
ใบอนุญาตและผูใ ชบริการโทรคมนาคมแลว ยังสามารถชวยลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ
แกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยไมกระทบสิทธิของผูร อ งเรียนทีไ่ ดรบั ความเดือดรอน
เสียหายอันเนื่องมาแตการใหบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต เนื่องจากผูรับใบอนุญาตยังคงมี
หนาทีด่ ำเนินการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนใหกบั ผูร อ งเรียนตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง กระบวนการรับ
และพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยทีป่ ระชุม กสทช.
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวย
การไกลเกลีย่ ขอพิพาทฯ และรางระเบียบ กสทช. วาดวยการยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ฯ
และเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารรับฟงความคิดเห็นตอรางระเบียบ กสทช.
ฉบับดังกลาว และใหสำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามขอเสนอตอไป

< ๒๖ >

๒.

การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ไดพจิ ารณาขอเสนอของสำนักงาน กสทช. เรือ่ ง การยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่
ขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบการยกเลิกระเบียบ
กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูร อ งเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ และรางระเบียบ กสทช. วาดวยการยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูร อ งเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ... และเห็นชอบ
รูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางระเบียบ กสทช. ฉบับดังกลาว
โดยมีขอ สังเกตวา เมือ่ สำนักงาน กสทช. ยกเลิกระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวาง
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว ก็ควรปรับปรุงประกาศ
กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหสอดคลองกัน และกำหนดเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปนกรรมการตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไข
เพิม่ เติมไวในประกาศทีจ่ ะปรับปรุงใหมดว ยเพือ่ ใหการมีความตอเนือ่ งในการดำเนินการ ทัง้ นี้ สำนักงาน
กสทช. ไดมีคำสั่งที่ ๑๓๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แตงตั้งคณะทำงานปรับปรุงประกาศ
กสทช. เรือ่ ง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนที่คณะทำงานฯ ดำเนินการรางประกาศฯ
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๓.

การรายงานผลการแก ไขป ญ หาเรื ่ อ งร อ งเรี ย นทุ ก ๖ เดื อ น ของผู  ร ั บ ใบอนุ ญ าตตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เนือ่ งจาก ขอ ๒๗ (๒) ของประกาศ กสทช. ของผูรับใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. อีกทั้ง
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ผูรับใบอนุญาตบางรายยังมีเขาใจคลาดเคลื่อน
เกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการจัดทำรายงาน โดยจัดทำรายงานจากจำนวน
บัญญัติวา “การจัดเก็บขอมูลการรองเรียนและ เรื่องรองเรียนที่ตนไดรับจากสำนักงาน กสทช. ซึ่ง
ผลการดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาเรื ่ อ งร อ งเรี ย น ไมถกู ตองตามวัตถุประสงคของประกาศฯ ทีต่ อ งการ
ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ (๒) ใหผรู บั ใบอนุญาตรายงานเรือ่ งรองเรียนทีต่ นไดรบั
จัดทํารายงานสรุปผลการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียน และสงใหสำนักงาน กสทช. รวบรวมเพือ่ จัดทำเปน
ทัง้ หมดเปนหนังสือสงใหแกสาํ นักงานทุกหกเดือน” รายงานเพือ่ ศึกษาแนวโนมปญหาดานโทรคมนาคม
แตที่ผานมาพบวา การจัดสงรายงานผลการแกไข และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาตอไป รวมทั้ง
ปญหาเรือ่ งรองเรียนทุก ๖ เดือน ของผูร บั ใบอนุญาต ไมไดมีการนับจำนวนเรื่องรองเรียนที่ผูใชบริการ
มีความลาชาเลยระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสงผลตอ ติดตอผานทางศูนยบริการลูกคา (Call Center)
ระยะเวลาการดำเนินการรวบรวมจัดทำสถิตริ ายงาน ของผูรับใบอนุญาตดวย
ผลการแก ไขป ญ หาเรื่องรองเรียนทุก ๖ เดือน
ดวยเหตุน้ี รท. จึงไดดำเนินการจัดการประชุมรวมกับผูร บั ใบอนุญาตทุกรายเพือ่ หารือแนวทาง
ในการจัดทำการรายงานผลการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนทุก ๖ เดือน ดังกลาว รวมถึงไดมกี ารประสานงาน
ติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหผูรับใบอนุญาตทุกรายจัดทำรายงานผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนทุก
๖ เดือน ถูกตอง ครบถวน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๙
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๔.

การศึกษาแนวทางในการคุมครองผูบริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ในระยะ ๓ ป
รท. ไดดำเนินงานเกีย่ วกับการสงเสริมและ ผู  บ ริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคมในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ”
สรางความตระหนักรูถึงสิทธิผูบริโภคในกิจการ อันประกอบดวย แนวทางการพัฒนากลไกการ
โทรคมนาคม ให เท าทันตอเทคโนโลยีท ี่มีก าร จัดการเรื่องรองเรียนและกลไกการคุมครองสิทธิ
เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว เพือ่ ผูบ ริโภคสามารถ ของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล
ใชบริการโทรคมนาคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุม ครอง
และลดป ญ หาจากการใช บ ริ ก ารโทรคมนาคม ผูบ ริโภคในยุคดิจทิ ลั เพือ่ จัดทำรางแผนปฏิบตั กิ าร
รวมถึงการวางแนวทางในดานการจัดการกลไก ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
การคุ  ม ครองสิ ท ธิ แ ละการสร า งความเข ม แข็ ง ในยุคดิจิทัลของ รท. ในระยะ ๓ ป สำหรับใชเปน
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูบริโภค กรอบในการดำเนินงานดานการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ เพือ่ ให ในกิจการโทรคมนาคม โดยการศึกษาแนวทาง
บรรลุวตั ถุประสงคขา งตน รท. จึงไดจดั ทำหลักการ ในการคุมครองฯ จะเริ่มดำเนินงานในป ๒๕๖๕ นี้
และเหตุผลของงาน “การศึกษาแนวทางการคุม ครอง

๕.

การพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษรอัตโนมัติ Chat bot เพื่อใหบริการ
ขอมูลประชาชนบนเว็บไซตสำนักงาน กสทช.
ในระหวางป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ รท. ไดดำเนินการพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษร
อัตโนมัติ Chat bot เพื่อใหบริการขอมูลประชาชนบนเว็บไซตของสำนักงาน กสทช. โดยจัดทำระบบ
Chat bot platform ใหบริการบนหนาเว็บไซต tcp.nbtc.go.th และ numbering.nbct.go.th รวมทัง้
เฟซบุกเมสเซนเจอรในเพจ “โทรคมนาคมไทย กาวไปดวยกัน” เริ่มใชงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ปจจุบันมีผูเขามาสนทนากับระบบ Chat bot จำนวน ๘๐๕ ราย โดย รท. ไดดำเนินการฝกสอน
(Training bot) เนื้อหาประชาสัมพันธตาง ๆ เพิ่มเนื้อหาการสนทนาใหครอบคลุมขอมูลดานคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เชน การใหผูใชงานทราบถึงชองทางการรองเรียนผานศูนยรับเรื่อง
รองเรียนของผูใหบริการโทรคมนาคม ชองทางการประสานงานไปยังสำนักงาน กสทช. ภาค และเขต
สงผลใหปจจุบันความถูกตองแมนยำในการตอบคำถามของ Chat bot คิดเปน รอยละ ๔๙.๓๑
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
< ๒๙ >

ชองทางการรองเรียนผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของ
ผูใหบริการโทรคมนาคม

ชองทาง
การประสานงาน
ไปยังสำนักงาน กสทช.
ภาคและเขต

๖.

การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลเพือ่ สนับสนุนการรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
รท. ไดดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมและ ผูบริโภค และพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อการวัด
ฐานขอมูลระบบรับเรือ่ งรองเรียนและระงับขอพิพาท คุณภาพการใหบริการผูรองเรียน และในปจจุบัน
ในกิ จ การโทรคมนาคม (CRM) อย า งต อ เนื ่ อ ง รท. อยูระหวางการเตรียมการพัฒนาระบบ CRM
ในทุก ๆ ป โดยในป ๒๕๖๔ ไดมกี ารปรับปรุง CRM เพื่อเปนชองทางสำหรับผูใหบริการโทรคมนาคม
เชือ่ มตอ API เพือ่ เชือ่ มตอขอมูลของกรมการปกครอง สามารถมีสว นรวมในการแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียน
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการไมเรียกเก็บ ไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ และเมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเปนทีเ่ รียบรอยแลว ไดมีประชุมหารือรวมกับผูรับใบอนุญาตทุกราย
เริม่ ใชงานเมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได เพื่อหาแนวทางความรวมมือในการใชระบบ CRM
พัฒนาระบบรายงานสถิติขอมูลเรื่องรองเรียน ในการจัดการเรื่องรองเรียนในเบื้องตนแลว
ดานกิจการโทรคมนาคม และฐานขอมูลเครือขาย
< ๓๐ >

๗.

ชองทางสำหรับผูใหบริการแกไขปญหาขอรองเรียน

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดบัญญัติใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีหนาที่ตรวจสอบการดำเนินการของ
ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดำเนินการใด ๆ
ในการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยใหแตงตั้งอนุกรรมการ ซึ่งประกอบดวย ผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. ในการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม โดยใหมีอำนาจพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทัง้ นี้ ตามที่ กสทช. กำหนด โดย กสทช. ไดมคี ำสัง่ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการคุม ครอง
ผูบ ริโภคดานกิจการโทรคมนาคม โดยมี รท. ปฏิบตั หิ นาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านและเปนฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ซึง่ ในป ๒๕๖๔ รท. ไดดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหวางเดือน
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม จำนวน
๑๕ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

< ๓๑ >

ป ๒๕๖๔
ครั้งที่ประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔
รวม

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

๓๑
๑

๓๑
๑

๖
๖
๗
๗
๘

๖
๖
๗
๖
๗

เรื่องที่อยู
ระหวางดำเนินการ
๑
๑

๗
๗
ประชุมรวมกับเครือขายผูบริโภค ไมมีการพิจารณาเรื่องรองเรียน
๑๒
๘
๔
จัดประชุมรวมกับผูรับใบอนุญาต ไมมีการพิจารณาเรื่องรองเรียน
๕
๔
๙
๗
๘
๑๑
๑๒๐

๑
๑
๐
๘๖

๖
๗
๑๑
๓๔

< ๓๒ >

งานอำนวยการ
การจัดการงานระบบสารบรรณ
ในป ๒๕๖๔ รท. ไดดำเนินการจัดการงานธุรการและงานสารบรรณของสำนักใหเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดมีการรับหนังสือเขาทั้งหมด
๑๓,๙๓๒ ฉบับ แบงเปน หนังสือจากหนวยงานภายนอกสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๑,๗๙๙ ฉบับ
หนังสือจากหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน ๒,๑๓๓ ฉบับ สำหรับการสงออกหนังสือตาง ๆ
ไปยังหนวยงานอื่น ๆ นั้น มีจำนวนทั้งหมด ๒๖,๓๑๒ ฉบับ แบงเปน หนังสือถึงหนวยงานภายนอก
สำนักงาน กสทช. จำนวน ๒๕,๑๐๑ ฉบับ และหนังสือถึงหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน
๑,๒๑๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏดังตาราง
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

< ๓๓ >

เรื่องรับเขา
งานภายนอก
งานภายใน
๑๙๙
๑,๑๔๒
๑๔๔
๑,๐๗๔
๑๕๖
๑,๕๕๗
๑๔๒
๗๖๖
๖๑๒
๘๔๐
๖๘๒
๗๒๑
๙๐๗
๑,๐๑๔
๑,๑๒๗
๑,๓๕๗
๑๑,๗๙๙

๑๔๐
๑๗๖
๑๙๙
๑๘๙
๒๐๑
๒๐๑
๑๙๒
๑๙๔
๒,๑๓๓

เรื่องสงออก
งานภายนอก
งานภายใน
๑,๒๓๙
๙๑
๙๙๗
๙๐
๑,๗๑๓
๑๔๘
๑,๔๕๑
๙๔
๑,๔๕๗
๒,๐๗๓
๑,๙๑๔
๒,๓๖๘
๒,๐๔๒
๒,๙๙๑
๓,๔๘๖
๓,๓๗๐
๒๕,๑๐๑

๑๒๐
๘๑
๗๖
๙๔
๑๐๕
๙๓
๑๓๗
๘๒
๑,๒๑๑

การจัดทำระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
สำนักงาน กสทช. เปนองคกรที่เล็งเห็น
ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำหนดให ม ี ร ะบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเปนระบบ
ทีผ่ กู ำกับดูแลฝายบริหารและพนักงานทุกระดับของ
องคกรเปนผูกำหนดใหมีขึ้นโดยเปนการออกแบบ
การปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวใน
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบตั งิ านตัง้ แตตน
จนจบเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา
การดำเนินงานจะบรรจุวตั ถุประสงคของการควบคุม
ภายใน ซึง่ หมายถึงการบริหารจัดการการใชทรัพยากร
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสินการปองกันหรือลด
ความผิดพลาดความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง
หรือการทุจริต ใหดำเนินไปอยางถูกตองเชื่อถือได
และการทีจ่ ะทำใหระบบการควบคุมภายในสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ควรดำเนินการ
ควบคูไปกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

(Risk Management) โดยหมายถึงกระบวนการ
ในการกำหนดกลยุทธและการออกแบบใหสามารถ
บงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
องคกรเพื่อใหอยูในระดับที่องคกรเปนที่ยอมรับ
และไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ในการทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองของการควบคุม
ภายในเพื ่ อ ป อ งกั น หรื อ ลดความเสี ่ ย งในการ
ดำเนินงานขององคกร กลาวคือ สำนักงาน กสทช.
เปนหนวยงานของรัฐที่มุงหวังใหองคกรมีความ
ยั่งยืนในอนาคต มีกระบวนการทำงานที่มีความ
โปรงใส สามารถนำไปสูการปฏิบัติไดและเปนไป
ตามวัตถุประสงคโดยไมใหเกิดความเสียหายหรือ
ใหเกิดปญหานอยที่สุด โดยมีความระมัดระวัง
และมีระบบของการควบคุมตอปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

< ๓๔ >

สำนักงาน กสทช. ไดกำหนดใหมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เชนเดียวกับทุก ๆ ป
ที่ผานมา พรอมกำหนดใหการควบคุมภายในระดับสำนักเปนตัวชี้วัดรวมในมิติดานการพัฒนาองคกร
โดยวัดผลในเรื่องของการจัดทำรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในระดับสำนักรอบ ๖ เดือนและ
รอบ ๑๒ เดือน อีกทัง้ กำหนดใหแตละสำนักเขารวมกิจกรรมหรือการประชุมเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และ
ตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ดังกลาวนั้น รท. ได
ดำเนินการตามเกณฑทส่ี ำนักงาน กสทช. กำหนดไว พรอมกับไดมกี ารประเมินความเสีย่ งและจัดลำดับ
ความเสี่ยงของสำนักจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับสำนักสงใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดสงผูแทนเขารวมเปนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน กสทช. เขารวมกิจกรรมหรือการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ไดครบทุกรายการตามที่กำหนดไว

< ๓๕ >

