สารจาก เลขาธิการ กสทช.
ป ๒๕๕๙ นับเปนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย เนื่องจากเปนปที่เริ่มมี
การใหบริการ 4G อยางเต็มรูป ภายหลังจากในชวงปลายป ๒๕๕๘
ทางสำนักงาน กสทช. ไดจัดใหมีการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ และ
๙๐๐ MHz โดยคลื่นทั้งสองความถี่จะชวยรองรับการใชงาน 4G
และจะชวยรองรับการใชงาน 3G ใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
อยางที่ทราบกันดีแลววา ผลการประมูลใบอนุญาตคลื่นทั้งสองความถี่ดังกลาว มีมูลคาสูงกวา
๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเปนเงินที่จะถูกนำไปใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทามกลางความ
กังวลของผูใชบริการในเรื่องของราคาคาบริการที่สูงตามมูลคาการประมูล สำนักงาน กสทช. ก็ไดยืนยัน
แลววาอัตราคาบริการคลื่นทั้งสองความถี่จะตองถูกกวาอัตราคาบริการ 3G ที่ใหบริการมากอนหนานี้
นอกจากนี้ในหลักเกณฑการประมูลคลื่นดังกลาวยังไดกำหนดมาตรการคุมครองผูใชบริการไวอยางชัดเจน
อยางไรก็ตาม ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการใชบริการ 4G ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมสำหรับผูใชบริการ
ไทยทีอ่ าจจะยังไมคนุ ชิน ทามกลางการแขงขันสูงในตลาดโทรคมนาคมทีผ่ ปู ระกอบการแตละรายตางพยายาม
นำเสนอการใหบริการในรูปแบบใหม ๆ ทีต่ อบสนองการใชชวี ติ ในยุคปจจุบนั มากยิง่ ขึน้ ก็เปนสิง่ ทีห่ ลายฝาย
ใหความสนใจและวิตกกังวล จึงเปนความทาทายอยางยิ่งสำหรับงานดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ในป ๒๕๕๙
สำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ในฐานะเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในดำเนินการเพือ่ คุม ครองผูบ ริโภคทีใ่ ชบริการโทรคมนาคม ไดแก โทรศัพทเคลือ่ นที่ โทรศัพทบา น
โทรศัพทสาธารณะ และบริการอินเทอรเน็ต สำนักงาน กสทช. ไดเล็งเห็นถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภคในชวงเปลี่ยนผานสู 4G ดังนั้น ในการดำเนินงานเชิงรุก รท. จึงมุงมั่นในการสรางความตระหนักรู
แกผูบริโภคโดยเนนการใหความรูในประเด็นความเทาทันการใชบริการ 4G และ 3G ตลอดจนบริการเสริม
ตาง ๆ ที่อาจทำใหผูใชบริการสูญเงินคาใชจายเปนจำนวนมากโดยไมคาดคิด หากไมมีการศึกษาเงื่อนไข
การใชบริการใหดี โดยการสื่อสารความรูประเด็นนี้รวมทั้งในประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ ชองทางยกเลิก
SMS กวนใจ/ไมตั้งใจสมัคร *๑๓๗ และผลกระทบของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีฐานโทรศัพท
เคลื่อนที่ไดสื่อสารผานการจัดกิจกรรมและชองทางสื่อสารสาธารณะตาง ๆ รวมถึงการสงตอความรูผาน
เครือขายภาคประชาชนดานการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่ รท. ไดพฒ
ั นาเครือขายดังกลาว
มาอยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา เพื่อทำหนาที่หนุนเสริม รท. ในการสรางความตระหนักรูแก
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๙ รท. ยังไดเริ่ม
สรางเครือขายนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และมีการประสานความรวมกับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่
เกีย่ วของ ดวยหวังจะเพิม่ ชองทางในการสือ่ ความรูไ ปในวงกวางและครอบคลุมผูบ ริโภคทัว่ ทุกกลุม มากยิง่ ขึน้

ในป ๒๕๕๙ สวนการรับและจัดการเรื่องรองเรียนปญหาของผูใชบริการซึ่งเปนภารกิจหลักของ รท. ไดมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับและจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อใหสามารถแกไขปญหาใหกับผูรองเรียน
ไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมผี ลบังคับใชทดแทนประกาศฉบับเดิม ตัง้ แตวนั ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา
นอกจากนี้ รท. ยังมุง มัน่ ในการสงเสริมและเผยแพรวธิ กี ารระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลีย่ เพือ่ เปนทางเลือก
ใหกบั ผูร อ งเรียนซึง่ อาจจะทำใหการเรือ่ งเรียนยุตลิ งอยางรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ทัง้ หมดนี้ ก็เพือ่ รองรับจำนวนเรือ่ งรองเรียน
ของป ๒๕๕๙ ที่มีจำนวนมากถึง ๔,๔๔๕ เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสถิติในป ๒๕๕๘ กวา ๑,๕๐๐ เรื่อง แตทั้งนี้ สามารถ
จัดการปญหาและยุติเรื่องได ๓,๗๗๕ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๘๔.๙๒
“รายงานผลการดำเนินงานประจำป ๒๕๕๙ ของสำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.” ฉบับนี้ เปนภาพสะทอนและเปนชองทางหนึง่ ในการทำความเขาใจถึงการดำเนินการ
ในดานตาง ๆ เพื่อการคุมครองผูใชบริการโทรคมนาคมในชวงเปลี่ยนผานสูยุค 4G ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งกระผม
หวังเปนอยางยิง่ วา ขอมูลสถิตแิ ละรายงานผลการดำเนินการในดานตาง ๆ จะเปนฐานขอมูลทีส่ ำคัญสำหรับผูท ต่ี อ งการ
ศึกษาวิเคราะหเกีย่ วกับสถานการณการคุม ครองผูบ ริโภคดานกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมถึงประชาชน
ผูส นใจทัว่ ไปจะไดรบั ทราบถึงขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การใชบริการโทรคมนาคมของตนเอง ตลอดจนหนวยงานหรือ
ผูที่เกี่ยวของที่ตองการจะเสนอแนะเพื่อใหสำนักงาน กสทช. ปรับปรุงหรือดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อใหการคุมครอง
ผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ยังประโยชนสงู สุดแกประเทศชาติและประชาชนไดอยางแทจริง

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

สารบัญ
หนา
ภารกิจดานการรับและจัดการเรื่องรองเรียน
๑. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามประเภทบริการ
๒. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามผูใหบริการ
๓. สถานะเรื่องรองเรียน จำแนกตามประเภทบริการ
๔. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามชองทางการรองเรียน
๕. การจัดการเรื่องรองเรียน
๖. ปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม...

๑
๑
๓
๕
๙
๑๐
๒๗

ภารกิจดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
๑. การดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
๒. กรณีศึกษาเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมที่นาสนใจ
๓. การสงเสริมและเผยแพรวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลี่ย และการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิาทในกิจการโทรคมนาคม
๔. การสำรวจความพึงพอใจจากผูเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ป ๒๕๕๙
๕. การเขาศึกษาดูงานศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ป ๒๕๕๙

๒๙
๓๐
๓๓
๓๕

ภารกิจดานการจัดการระบบการบริหารขอมูล
๑. การพัฒนาระบบติดตามงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน
๒. การปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพการใหบริการในกระบวนการรับและจัดการเรื่องรองเรียน
ผานระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Respond)

๔๐
๔๐
๔๑

๓๗
๓๘

สารบัญ
หนา
ภารกิจดานการสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค
๑. กิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค
๒. การอบรมใหความรูดานโทรคมนาคมแกสาธารณะ
๓. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธและการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักรูใหแกผูบริโภค
๔. การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค

๔๒
๔๒
๔๔
๕๕
๖๖

ภารกิจดานการสรางเครือขายผูบริโภค
๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนทั่วประเทศ
๒. กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายผูบริโภคใหม

๖๘
๖๘
๗๘

ภารกิจดานงานอำนวยการ
๑. งานบริหารบุคคล
๒. งานพัฒนาบุคคล
๓. งานอำนวยการ

๘๓
๘๓
๘๖
๙๓

ภารกิจดานการสนับสนุนคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม
๑. องคประกอบ
๒. อำนาจหนาที่

๙๗
๙๗
๙๘

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช.
๑. การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ของสำนักงาน กสทช.
๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

๑๐๘
๑๐๘
๑๑๒
๑๑๔

ภารกิจดานการรับและจัดการเรื่องรองเรียน
สำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำนักงาน
กสทช. มีหนาที่สำคัญ คือ การรับและจัดการเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคม
(ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทประจำที่ (โทรศัพทบาน) โทรศัพทสาธารณะ และ
บริการอินเทอรเน็ต) และเรือ่ งรองเรียนของผูไ ดรบั ความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการ
โทรคมนาคมของบริษัทผูใหบริการ เชน กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (เสาสงสัญญาณ
โทรศัพทเคลือ่ นที)่ ใกลทอ่ี ยูอ าศัยและชุมชน เปนตน โดยจัดทำชองทางในการรับเรือ่ งรองเรียน
เพื่อความอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในหลายชองทาง ดังนี้
> การรองเรียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรี ๑๒๐๐
> การสง SMS ฟรีที่ ๑๒๐๐
> การรองเรียนทางแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC 1200 (บนโทรศัพทสมารทโฟน
ระบบ Android และ iOS)
> การรองเรียนทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th
> การรองเรียนผานเว็บไซต http://tcp.nbtc.go.th โดยการรองเรียนผาน
ชองทางนี้ ผูรองเรียนจะสามารถตรวจสถานะเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง
> การรองเรียนทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๙ ๐๒๕๑
> การเดินทางมารองเรียนทางจดหมายหรือการเดินทางมาดวยตนเองที่
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๔๐๔ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร ชัน้ ๒ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือที่สำนักงาน กสทช. ในสวนภูมิภาค
ในป ๒๕๕๙ นับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รท.
ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๔,๔๕๔ เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสถิติในป ๒๕๕๘ ที่ไดรับ
เรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๒,๙๑๓ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามประเภทบริการ
(ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๑

ประเภทบริการที่มีการรองเรียนสูงสุด ๓ ลำดับแรก ไดแก
๑) โทรศัพทเคลื่อนที่ ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๓,๒๔๙ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๗๒.๙๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
๒) อินเทอรเน็ต ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๙๑๖ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๗ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
๓) สถานีวิทยุคมนาคม ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๑๒๖ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๒.๘๓ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)

โดยประเภทบริการทีม่ กี ารรองเรียนสูงสุดใน ๓ ลำดับแรกขางตน เปนประเภทบริการ
ทีม่ กี ารรองเรียนสูงสุดใน ๓ ลำดับแรกเชนเดียวกับสถิตใิ นป ๒๕๕๘ ไดแก ๑) โทรศัพทเคลือ่ นที่
ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๖๒ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๕๗.๐๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด
(๒,๙๑๓ เรือ่ ง) ๒) อินเทอรเน็ต ไดรบั เรือ่ งรองเรียนทัง้ สิน้ ๑,๐๐๔ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๗
ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง) และ ๓) สถานีวิทยุคมนาคม ไดรับเรื่องรองเรียน
ทั้งสิ้น ๑๙๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๖.๕๖ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง) แตทั้งนี้
จะเห็นไดวา ประเภทบริการอินเทอรเน็ตและสถานีวิทยุคมนาคม ในป ๒๕๕๙ มีจำนวนเรื่อง
รองเรียนลดลงจากป ๒๕๕๘
ประเภทบริการ

จำนวน (เรื่อง)

รอยละ

๓,๒๔๙

๗๒.๙๕

อินเทอรเน็ต

๙๑๖

๒๐.๕๗

สถานีวิทยุคมนาคม

๑๒๖

๒.๘๓

โทรศัพทประจำที่

๑๑๗

๒.๖๓

บริการอื่น ๆ

๔๖

๑.๐๓

๔,๔๕๔

๑๐๐

โทรศัพทเคลื่อนที่

รวม

ตารางที่ ๑ : ประเภทบริการที่ไดรับเรื่องรองเรียนมากที่สุดเรียงตามลำดับ
๒.๘๓%

๒.๖๓%

๑.๐๓%

๒๐.๕๗%

โทรศัพทเคลื่อนที่
๗๒.๙๕%

อินเทอรเน็ต
สถานีวิทยุคมนาคม
โทรศัพทประจำที่
บริการอื่น ๆ

รูปภาพที่ ๑ : กราฟแสดงสถิติจำนวนเรื่องรองเรียนแยกตามประเภทบริการ
๒

๒. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามผูใหบริการ
(ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)

ผูใหบริการที่ถูกรองเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ ราย โดยมีผูใหบริการที่ถูกรองเรียน
สูงสุด ๓ ลำดับแรก ไดแก
๑) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๑,๓๑๖ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๒๙.๕๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
๒) บริษทั แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ไดรบั เรือ่ งรองเรียนทัง้ สิน้ ๑,๐๕๐ เรือ่ ง
คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๗ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
๓) บริษัท เรียลมูฟ จำกัด ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งสิ้น ๗๒๘ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๑๖.๓๔ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
ซึง่ แตกตางจากสถิตใิ นป ๒๕๕๘ มีผใู หบริการทีถ่ กู รองเรียนสูงสุด ๓ ลำดับแรก ไดแก
๑) บริษทั เรียลมูฟ จำกัด จำนวน ๕๗๐ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๕ ของเรือ่ งรองเรียนทัง้ หมด
(๒,๙๑๓ เรื่อง) ๒) บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด จำนวน ๔๐๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ
๑๓.๗๗ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง) และ ๓) บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต จำกัด
จำนวน ๓๘๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๔ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง)
ประเภทผูใหบริการ

๓

จำนวน (เรื่อง)

รอยละ

บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด

๑,๓๑๖

๒๙.๕๕

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด

๑,๐๕๐

๒๓.๕๗

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด

๗๒๘

๑๖.๓๔

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จำกัด

๓๔๗

๗.๗๙

บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต จำกัด

๓๔๒

๗.๖๘

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๑๕๗

๓.๕๒

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

๑๑๗

๒.๖๓

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๗๕

๑.๖๘

บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน)

๗๐

๑.๕๗

บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

๕๒

๑.๑๗

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

๕๑

๑.๑๕

บริษัท เดอะไวทสเปซ จำกัด

๒๙

๐.๖๕

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

๒๘

๐.๖๓

ประเภทผูใหบริการ

จำนวน (เรื่อง)

รอยละ

บริษัท แอมเน็กซ จำกัด

๒๒

๐.๔๙

บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด

๒๑

๐.๔๗

บริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๘

๐.๒๐

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด

๗

๐.๑๖

บริษัท ไซแมทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

๓

๐.๐๗

บริษัท ซุปเปอร บอรดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด

๓

๐.๐๗

บริษัท ดาตาซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๒

๐.๐๔

บริษัท ทรูไลฟ พลัส จำกัด

๒

๐.๐๔

บริษัท ทรูวิชั่นส กรุป จำกัด

๒

๐.๐๔

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

๒

๐.๐๔

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

๑

๐.๐๒

บริษัท เอเซีย ไวรเลส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๑

๐.๐๒

บริษัท แอดวานซ อินเทอรเน็ต เรโวลูชั่น จำกัด

๑

๐.๐๒

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด

๑

๐.๐๒

บริษัท เรียลฟวเจอร จำกัด

๑

๐.๐๒

ผูใหบริการรายอื่น ๆ

๑๔

๐.๓๑

๔,๔๕๔

๑๐๐

รวม

ตารางที่ ๒ : จำนวนเรื่องรองเรียนแยกตามผูใหบริการที่ถูกรองเรียนมากที่สุดตามลำดับ

๔

๓. สถานะเรื่องรองเรียน จำแนกตามประเภทบริการ
(ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๓.๑ ประเภทบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่หรือมือถือ ไดรับเรื่องรองเรียนจำนวนทั้งสิ้น
๓,๒๔๙ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๗๒.๙๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
แบงเปนเรื่องที่ยุติแลว จำนวน ๒,๘๔๓ เรื่อง และเปนเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ
จำนวน ๔๐๖ เรือ่ ง โดยประเด็นทีม่ กี ารรองเรียนมากทีส่ ดุ ๓ ลำดับแรก เปนประเด็น
ที่มีการรองเรียนมากที่สุด ๓ ลำดับแรกเหมือนดังสถิติในป ๒๕๕๘ ไดแก
๑) มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ จำนวน ๒,๑๙๖ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวนเพียง ๖๔๑ เรื่อง
๒) การคิดคาบริการผิดพลาด จำนวน ๓๑๒ เรื่อง
ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๓๕๘ เรื่อง
๓) บริการเสริม จำนวน ๒๗๑ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวนเพียง ๑๘๓ เรื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่
ประเภทเรื่อง

จำนวน

ยุติ

อยูระหวางดำเนินการ

๒

๑

๑

การคิดคาบริการผิดพลาด

๓๑๒

๒๔๙

๖๓

การยกเลิกบริการ

๑๓๑

๑๑๑

๒๐

การใหขอมูลไมถูกตอง

๒๖

๒๒

๔

การเขาถึงบริการ

มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
การเติมเงินเขาสูระบบโทรศัพท

๒,๑๙๖ ๑,๙๘๗

๒๐๙

๙

๘

๑

บริการเสริม

๒๗๑

๒๑๕

๕๖

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ
คิดคาบริการไมเปนไปตามอัตราขั้นสูง

๙๒

๗๗

๑๕

๓

๒

๑

สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

๑๗

๘

๙

บริการอื่น ๆ

๑๙๐

๑๖๓

๒๗

รวมทั้งสิ้น
๕

สถานะเรื่องรองเรียน

๓,๒๔๙ ๒,๘๔๓

ตารางที่ ๓ : เรื่องรองเรียนประเภทบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

๔๐๖

๓.๒ ประเภทบริการอินเทอรเน็ต
บริการอินเทอรเน็ต ไดรับเรื่องรองเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๙๑๖ เรื่อง คิดเปน
รอยละ ๒๐.๕๗ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) แบงเปนเรื่องที่ยุติแลว
จำนวน ๗๘๑ เรื่อง และเปนเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๑๓๕ เรื่อง โดย
ประเด็นทีม่ กี ารรองเรียนมากทีส่ ดุ ๓ ลำดับแรก เปนประเด็นทีม่ กี ารรองเรียนมากทีส่ ดุ
๓ ลำดับแรกเหมือนดังสถิติในป ๒๕๕๘ ไดแก
๑) ประเด็นการยกเลิกบริการ จำนวน ๖๐๔ เรื่อง
ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๘๑๓ เรื่อง
๒) ประเด็นมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ จำนวน ๑๘๘ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวนเพียง ๑๐๘ เรื่อง
๓) ประเด็นการคิดคาบริการผิดพลาด จำนวน ๖๙ เรื่อง
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๕๘ เรื่อง
อินเทอรเน็ต
ประเภทเรื่อง

สถานะเรื่องรองเรียน
จำนวน

ยุติ

อยูระหวางดำเนินการ

การเขาถึงบริการ

๒

๒

๐

การคิดคาบริการผิดพลาด

๖๙

๕๑

๑๘

การยกเลิกบริการ

๖๐๔

๕๔๖

๕๘

มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

๑๘๘

๑๓๓

๕๕

บริการอื่น ๆ

๕๓

๔๙

๔

๙๑๖

๗๘๑

๑๓๕

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ ๔ : เรื่องรองเรียนประเภทบริการอินเทอรเน็ต

๖

๓.๓ ประเภทสถานีวิทยุคมนาคม
สถานีวทิ ยุคมนาคม ไดรบั เรือ่ งรองเรียนจำนวนทัง้ สิน้ ๑๒๓ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ
๒.๘๓ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) แบงเปนเรื่องที่ยุติแลว จำนวน ๓๖
เรื่อง และเปนเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๙๑ เรื่อง โดยประเด็นที่มีการ
รองเรียนมากที่สุด ๒ ลำดับแรก เปนประเด็นที่มีการรองเรียนมากที่สุด ๒ ลำดับแรก
เหมือนดังสถิติในป ๒๕๕๘ ไดแก
๑) ประเด็นมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ จำนวน ๑๒๓ เรื่อง
ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวน ๑๙๐ เรื่อง
๒) ประเด็นบริการอื่น ๆ จำนวน ๓ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ ที่มีเรื่องรองเรียน จำนวนเพียง ๑ เรื่อง
สถานีวิทยุคมนาคม
ประเภทเรื่อง
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
บริการอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

สถานะเรื่องรองเรียน
จำนวน

ยุติ

อยูระหวางดำเนินการ

๑๒๓

๓๔

๘๙

๓

๑

๒

๑๒๖

๓๕

๙๑

ตารางที่ ๕ : เรื่องรองเรียนประเภทสถานีวิทยุคมนาคม
๓.๔ ประเภทบริการโทรศัพทประจำที่
โทรศัพทประจำทีห่ รือโทรศัพทพน้ื ฐาน หรือทีเ่ รียกกันงาย ๆ วา “โทรศัพทบา น”
ไดรบั เรือ่ งรองเรียนจำนวนทัง้ สิน้ ๑๑๗ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๗ ของเรือ่ งรองเรียน
ทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง) แบงเปนเรื่องที่ยุติแลว จำนวน ๗๒ เรื่อง และเปนเรื่องที่อยู
ระหวางดำเนินการ จำนวน ๔๕ เรือ่ ง โดยประเด็นทีม่ กี ารรองเรียนมากทีส่ ดุ ๓ ลำดับแรก
ไดแก
๑) ประเด็นมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ จำนวน ๙๑ เรื่อง
๒) ประเด็นบริการอื่นๆ จำนวน ๑๒ เรื่อง
๓) ประเด็นการยกเลิกบริการ จำนวน ๗ เรื่อง

๗

ขณะที่ในป ๒๕๕๘ ประเด็นที่มีการรองเรียนมากที่สุด ๓ ลำดับแรก ไดแก
๑) ประเด็นมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ จำนวน ๑๗ เรื่อง ๒) ประเด็นการ
คิดคาบริการผิดพลาด จำนวน ๑๕ เรื่อง และ ๓) ประเด็นการยกเลิกบริการ จำนวน
๗ เรื่อง

โทรศัพทประจำที่
ประเภทเรื่อง

สถานะเรื่องรองเรียน
จำนวน

ยุติ

อยูระหวางดำเนินการ

การคิดคาบริการผิดพลาด

๖

๑

๕

การยกเลิกบริการ

๗

๕

๒

การใหขอมูลไมถูกตอง

๑

๑

๐

มาตรฐาน และคุณภาพการใหบริการ

๙๑

๕๕

๓๖

บริการอื่น ๆ

๑๒

๑๐

๒

๑๑๗

๗๒

๔๕

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ ๖ : เรื่องรองเรียนประเภทบริการโทรศัพทประจำที่
๓.๕ ประเภทบริการอื่น ๆ
บริการอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจของสำนักงาน
กสทช. เชน การรื้อถอนสายโทรศัพทหรือเคเบิล พบวา ไดรับเรื่องรองเรียนจำนวน
ทั้งสิ้น ๔๖ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑.๐๓ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
แบงเปน เรื่องที่ยุติแลว จำนวน ๔๓ เรื่อง และเปนเรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ
จำนวน ๓ เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสถิติในป ๒๕๕๘ ที่ไดเรื่องรองเรียนจำนวนทั้งสิ้น
๘ เรือ่ ง แบงเปน เรือ่ งทีย่ ตุ แิ ลว จำนวน ๓ เรือ่ ง และเปนเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางดำเนินการ
จำนวน ๕ เรื่อง
บริการอื่น ๆ

สถานะเรื่องรองเรียน

ประเภทเรื่อง
บริการอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน

ยุติ

อยูระหวางดำเนินการ

๔๖

๔๓

๓

๔๖

๔๓

๓

ตารางที่ ๗ : เรื่องรองเรียนประเภทบริการอื่น ๆ

๘

๔. จำนวนเรื่องรองเรียน จำแนกตามชองทางการรองเรียน

(ขอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
ในป ๒๕๕๙ พบวา ผูใ ชบริการไดรอ งเรียนปญหาการใชบริการผานทางชองทางตาง ๆ
ที่ รท. ไดจดั ทำไว และผานทางหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ และสือ่ สังคมออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย
รวมทั้งชองทางอื่น ๆ โดยชองทางการรองเรียนที่ผูใชบริการใชสำหรับในการสงเรื่องรองเรียน
สูงสุด ๓ ลำดับแรก ไดแก
๑) โทรศัพท จำนวน ๒,๐๒๓ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ ๔๕.๔๒ ของเรือ่ งรองเรียนทัง้ หมด
(๔,๔๕๔ เรื่อง)
๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑,๓๐๙ เรือ่ ง คิดเปนรอยละ ๒๙.๓๙ ของเรือ่ ง
รองเรียนทั้งหมด (๔,๔๕๔ เรื่อง)
๓) จดหมาย จำนวน ๒๖๓ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๕.๙๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด
(๔,๔๕๔ เรื่อง)
ซึ่งแตกตางจากสถิติในป ๒๕๕๘ ชองทางการรองเรียนที่ผูใชบริการใชสำหรับในการ
สงเรื่องรองเรียนสูงสุด ๓ ลำดับแรก ไดแก ๑) จดหมายอิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑,๔๔๒ เรื่อง
คิดเปนรอยละ ๔๙.๕๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง) ๒) โทรสาร จำนวน ๓๘๒
เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๓.๑๑ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง) และ ๓) จดหมาย
จำนวน ๓๖๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๖ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด (๒,๙๑๓ เรื่อง)
ชองทางการรองเรียน

รอยละ

โทรศัพท

๒,๐๒๓

๔๕.๔๒

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

๑,๓๐๙

๒๙.๓๙

จดหมาย

๒๖๓

๕.๙๐

มาดวยตนเอง

๒๑๒

๔.๗๖

แอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่

๑๘๐

๔.๐๔

เว็บไซต

๑๖๓

๓.๖๖

โทรสาร

๑๕๓

๓.๔๔

หนวยงานของรัฐ

๑๒๔

๒.๗๘

โซเชียลมีเดีย
ชองทางอื่น ๆ

๔
๒๓

๐.๐๙
๐.๕๒

๔,๔๕๔

๑๐๐

รวม
๙

จำนวน (เรื่อง)

ตารางที่ ๘ : จำนวนเรื่องรองเรียนแบงตามชองทางการรองเรียน

๓.๖๖%
๔.๐๔%
๔.๗๖%
๕.๙๐%

๒.๗๘%
๓.๔๔%

๐.๐๙%
๐.๕๒%

๔๕.๔๒%
๒๙.๓๙%

โทรศัพท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมาย
มาดวยตนเอง
แอพพลิเคชัน่ โทรศัพทเคลือ่ นที่

เว็บไซต
โทรสาร
หนวยงานของรัฐ
โซเชียลมีเดีย
ชองทางอืน่ ๆ

รูปภาพที่ ๒ : กราฟแสดงสถิติจำนวนเรื่องรองเรียนแยกตามชองทางการรองเรียน

๕. การจัดการเรื่องรองเรียน
รท. ไดดำเนินการจัดการเรือ่ งรองเรียนของผูใ ชบริการโทรคมนาคมและเรือ่ งรองเรียน
ของผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมของบริษัทผูใหบริการตาม
อำนาจหนาทีท่ ก่ี ำหนดตามมาตรา ๕๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งในการดำเนินการเรื่องรองเรียนก็เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
รองเรียนที่กำหนดในประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่อง
รองเรียนของผูใชบริการ และนับตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา ไดดำเนินการ
จัดการเรื่องรองเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีม่ ผี ลบังคับใชทดแทนประกาศฉบับเดิม
โดยเมื่อผูใชบริการกรอกแบบฟอรมรองเรียนหรือเขียนจดหมายระบุปญหารองเรียน
พรอมระบุชื่อ-สกุลผูรองเรียน หมายเลขโทรศัพทและที่อยูที่สามารถติดตอได หรือรหัสอางอิง
๑๐

ที่รองเรียน ชื่อผูใหบริการที่ประสงคจะรองเรียน และคำขอที่ชัดเจน พรอมแนบสำเนาบัตร
ประชาชนของผูรองเรียนและหลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน (ถามี)
เชน สัญญาหรือเงือ่ นไขการใหบริการ ใบเรียกเก็บคาใชบริการ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดของ
ขอความที่ไดรับ (SMS) แผนที่ หรือภาพถาย เปนตน จัดสงมายัง รท. ทางชองทางรับเรื่อง
รองเรียนชองทางตาง ๆ หากเอกสารหลักฐานครบถวน รท. จะรับเปนเรื่องรองเรียน และ
ดำเนินการ ดังนี้
(๑) มีหนังสือถึงผูรองเรียนเพื่อแจงรับเรื่องรองเรียน พรอมกันนี้จะสอบถามความ
ประสงคเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยแนบแบบฟอรมแจงความประสงคไปพรอม
หนังสือฉบับดังกลาว ภายใน ๓ วัน โดยใหผูรองเรียนแจงกลับหรือจะชี้แจง แกไขหนังสือ
รองเรียน/แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใน ๑๕ วัน
(๒) มีหนังสือถึงบริษทั ผูใ หบริการเพือ่ ขอใหตรวจสอบและแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียน
และสอบถามความประสงคเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไปดวย ภายใน ๓ วันทำการ
โดยใหแจงผลการดำเนินการแกไขปญหา และความประสงคเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทใหสำนักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๗ วัน แตหากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเปนอื่น ๆ
บริษัทผูใหบริการสามารถขอขยายระยะเวลาการชี้แจง/แสดงพยานหลักฐานกอนครบกำหนด
ระยะเวลาได ๑ ครั้ง ไมเกิน ๗ วัน
(๓) เมื่อไดรับแจงผลการดำเนินการแกไขปญหาของบริษัทผูใหบริการ รท. จะมี
หนังสือถึงผูรองเรียนเพื่อแจงผลการดำเนินการของบริษัทผูใหบริการใหผูรองเรียนทราบ และ
ใหผูรองเรียนแจงตอบกลับวามีความพึงพอใจกับผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนหรือแจง
คัดคานผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนมายัง สำนักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน
ทัง้ นี้ ในกรณีเรือ่ งรองเรียนทีไ่ ดแจงผลการดำเนินการของบริษทั ผูใ หบริการใหผรู อ งเรียน
ทราบแลว ผูร อ งเรียนไมพงึ พอใจ และไมไดขอ ยุติ รท. จะรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
เสนอความเห็นใหคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมเพื่อพิจารณา
ใหความเห็น และเสนอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อพิจารณา
วินจิ ฉัยชีข้ าด ภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แตวนั รับเรือ่ ง เมือ่ กสทช. โดย กทค. มีมติวนิ จิ ฉัยชีข้ าดแลว
รท. จะแจงมติดังกลาวใหผูรองเรียนและบริษัทผูใหบริการทราบหรือดำเนินการแลวแตกรณี
โดยจะแจงสิทธิกรณีที่ผูรองเรียนหรือบริษัทผูใหบริการไมเห็นดวยกับมติ กสทช. โดย กทค.
สามารถฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน ๙๐ วัน

๑๑

ผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน
จำนวนที่เสนอ

เรื่องรองเรียน

กทค. มีมติ ลสทช. มีมติ

รวม

เรื่องรองเรียนคงคางป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

๓๔

๗

๔๑

เรื่องรองเรียนป ๒๕๕๙

๑๓

๓

๑๖

๔๗

๑๐

๕๗

รวมทั้งหมด
ตารางที่ ๙ : ผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน

หมายเหตุ :
๑. เรื่องรองเรียนคงคางป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ คือ เรื่องที่เปดอยู ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
๒. สำรวจขอมูลวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
จำนวน (เรื่อง)
๖๐
๑๖

๕๐
๔๐
๓๐

๑๓
๔๑
๓๔

๒๐
๓
๗

๑๐
๐

กทค. มีมติ

ลสทช. มีมติ

รวม
เรื่องรองเรียนป ๒๕๕๙
เรื่องรองเรียนคงคางป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

รูปภาพที่ ๓ : กราฟแสดงผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน
๑๒

๕.๑ การประสานงานกับผูรับใบอนุญาตในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ในการดำเนินการตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียน รท. ยังไดมีมาตรการ
แกไขปญหาและจัดการเรือ่ งรองเรียนดวยการประสานงานติดตามเรือ่ งรองเรียนและ
เชิญผูใหบริการมาประชุมเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนประจำ
ทุกเดือน อยางนอยรายละ ๑ ครัง้ ตอเดือน โดยในป ๒๕๕๙ ทีผ่ า นมาไดมกี ารประชุม
หารือดังกลาวมาแลวมากกวา ๓๐ ครัง้ ซึง่ การจัดประชุมระหวาง รท. และผูใ หบริการ
ทำใหเรื่องรองเรียนไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว เนื่องจากทาง รท. จะติดตามเรื่อง
รองเรียนอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหผูใหบริการที่ถูกรองเรียนไดมีโอกาสชี้แจง
และแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ตลอดจนรายงานความคืบหนาตอ รท. ทุกครั้งที่มี
การจัดประชุมหารือ จึงทำให รท. ทราบความคืบหนาของเรือ่ งรองเรียนและการแกไข
ปญหาของผูใ หบริการอยางตอเนือ่ ง อีกทัง้ ผูใ หบริการยังไดมโี อกาสชีแ้ จงถึงนโยบาย
และวิธีการจัดการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน หรือปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ซึ่งนับวาเปนมาตรการเสริมการดำเนินการตาม
กฎหมาย และที่ผานมา รท. ก็ไดรับความรวมมือจากผูใหบริการมาดวยดีโดยตลอด
ทำใหการแกไขปญหาขอรองเรียนเปนไปดวยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๑๓

สรุปการติดตามเรื่องรองเรียน
ในการประชุมประจำเดือนรวมกับผูใหบริการ ป ๒๕๕๙
เดือนมกราคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TOT
กสท.
TripleT.
Real Move
i-Mobile
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๖
๐
๐
๘
๐
๐
๐
๐
๐
๔
๐
๐
๐
๐
๓
๑๕
๐
๐
๔
๐
๓
๓๗

รวม
๖
๘
๐
๔
๐
๑๘
๔
๔๐

เดือนกุมภาพันธ
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
Real Move
รวม
เดือนมีนาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๑
๕๓
๕๔
๐
๑
๓๘
๓๙
๐
๒
๗๓
๗๕
๐
๔
๑๖๔
๑๖๘

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๗๕
๗๕
๐
๐
๗๐
๗๐
๐
๒
๗๘
๘๐
๐
๒
๒๒๓
๒๒๕
๑๔

เดือนเมษายน
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
Real Move
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๒
๑๔๒
๑๔๔
๐
๒
๑๐๕
๑๐๗
๐
๐
๘๘
๘๘
๐
๔
๓๓๕
๓๓๙

เดือนพฤษภาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๑๔๒
๑๔๒
๐
๐
๑๐๔
๑๐๔
๒
๐
๘๘
๙๐
๒
๐
๓๓๔
๓๓๖

เดือนมิถุนายน
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑๕

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๒
๐
๘๐
๘๒
๐
๐
๗๑
๗๑
๐
๒
๗๑
๗๓
๒
๒
๒๒๒
๒๒๖

เดือนกรกฎาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
Real Move
รวม
เดือนสิงหาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๔๙
๔๙
๐
๑
๑๐๐
๑๐๑
๐
๒
๕๘
๖๐
๐
๓
๒๐๗
๒๑๐

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง รวม
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๑
๒๙
๓๐
๐
๑
๖๘
๖๙
๐
๔
๖๐
๖๔
๐
๖
๑๕๗
๑๖๓

เดือนกันยายน
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๑๗
๐
๐
๒๘
๐
๐
๔๙
๐
๐
๙๔

รวม
๑๗
๒๘
๔๙
๙๔

๑๖

เดือนตุลาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
Real Move
รวม

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๑
๑๗
๐
๑
๘
๑
๐
๓๔
๑
๐
๕๙

รวม
๑๗
๘
๓๕
๖๐

เดือนพฤศจิกายน
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม
เดือนธันวาคม
ประเด็นปญหา
AIS
DTAC
TRUE
รวม

๑๗

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๑
๑
๑๖
๐
๑
๑๐
๐
๐
๑๖
๑
๒
๔๒

๑.
๒.
๓.
เรื่องที่ประชุม เรื่องที่มีมติที่ประชุม เรื่องรองเรียนที่ยัง
กทค. มีมติ
อนุกรรมการ
ไมมีหนังสือแจงผล
๐
๐
๑๖
๐
๐
๙
๑
๑
๓๕
๑
๑
๖๐

รวม
๑๘
๑๑
๑๖
๔๕

รวม
๑๖
๙
๓๗
๖๒

๕.๒ แนวทางการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคม ในกรณี
เรือ่ งรองเรียนทีค่ ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไดเคยวินจิ ฉัยเปนแนวทางไวแลว
หรือเรื่องรองเรียนที่ไดมีการฟองรองตอศาลแลว และเรื่องรองเรียนที่ไมซับซอนตอการ
ดำเนินการแกไขปญหา
ในขัน้ ตอนการดำเนินการในชัน้ สำนักงาน กสทช. โดย รท. ไดแจงใหผใู หบริการ
ตรวจสอบและแกไขปญหา เมื่อผูใหบริการสามารถแกไขปญหาใหแกผูรองเรียนจนเปน
ทีพ่ อใจแลว เรือ่ งรองเรียนก็จะยุติ แตมหี ลายกรณี ทีผ่ รู บั ใบอนุญาตไมสามารถดำเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนได หรือแกไขปญหาเรื่องรองเรียนแลว แตผูรองเรียนไมพอใจ
การแกไขปญหาดังกลาว จึงนำไปสูขั้นตอนการเสนอขอรองเรียนใหคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาท
ซึ่งในทางปฏิบัติมีเรื่องรองเรียนจำนวนมากที่ไมสามารถดำเนินการวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึง่ ทำใหเกิดปญหาความลาชาในการพิจารณาวินจิ ฉัย
ขอรองเรียน ดวยขอจำกัดทางกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาใหดำเนินการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองเรียน
ไมวาเรื่องรองเรียนดังกลาวจะเปนเรื่องยากงาย หรือเรื่องที่ไมอาจรับไวพิจารณาได
ทำใหไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔๖
ไดกำหนดให กสทช. เปนผูมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องรองเรียน และประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่อง
รองเรียนของผูใชบริการ ขอ ๑๐ ไดกำหนดให กสทช. เปนผูมีอำนาจไมรับพิจารณา
เรื่องรองเรียน โดยที่สำนักงาน กสทช. เปนผูเสนอเรื่องรองเรียน ซึ่งจะเห็นวาในทาง
ปฏิบัติ สำนักงาน กสทช. เปนผูดำเนินการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อมี
มติใหยุติเรื่องรองเรียน และไมรับพิจารณาเรื่องรองเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน
หลายขั้นตอนกวาจะยุติเรื่องได จึงควรมีการมอบอำนาจใหสำนักงาน กสทช. มีอำนาจ
พิจารณายุติเรื่องรองเรียนหรือพิจารณาไมรับเรื่องรองเรียนได เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
ในการดำเนินการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑๓) ประกอบมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๘

ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. ก็มีอำนาจในการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
เพือ่ ตรวจสอบและแกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนตามทีม่ าตรา ๕๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตอิ งคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีก่ ำหนดใหสำนักงาน กสทช. มีอำนาจหนาทีร่ บั และพิจารณาเรือ่ ง
รองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอ
ความเห็นตอ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กสทช. กำหนด ซึ่งที่ผานมาการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนเรื่องใดที่ไมสามารถยุติในชั้นสำนักงาน กสทช. ได สำนักงาน กสทช.
โดย รท. ก็จะตองเสนอ กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กทค. เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยทุกเรื่อง
ดังนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่
๑๙/๒๕๕๗ เห็นชอบใหสำนักงาน กสทช. แกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดตามมาตรา ๕๗ (๔)
แหงพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกรณีเรื่องรองเรียนที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไดเคยวินิจฉัยเปนแนวทางไวแลว หรือเรื่องรองเรียนที่ไดมีการ
ฟองรองตอศาลแลว และเรื่องรองเรียนที่ไมซับซอนตอการดำเนินการแกไขปญหา เพื่อใหการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประเด็นปญหาเรื่องรองเรียนในป ๒๕๕๙ ที่สำนักงาน กสทช. ไดดำเนินการตาม
มติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ยกตัวอยาง ดังนี้
๑) ผูร อ งเรียนไดรอ งเรียนบริษทั แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด กรณีประสบ
ปญหาจากการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคมใกลบริเวณทีพ่ กั อาศัยของผูร อ งเรียน ตอมา ผูร อ งเรียน
ไดยื่นฟอง สำนักงาน กสทช. ผูถูกฟองที่ ๒ ตอศาลปกครองขอนแกน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เปนคดีหมายเลขดำที่ ส.๒/๒๕๕๙ ซึ่งตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๙ (๔)
กำหนดวา เรือ่ งรองเรียนดังตอไปนี้ ใหเลขาธิการเปนผูส ง่ั ไมรบั ไวพจิ ารณา (๔) เรือ่ งทีส่ ำนักงาน
พบวา อยูร ะหวางพิจารณาคดีในศาล หรือศาลมีคำสัง่ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในเรือ่ งทีร่ อ งเรียน
ดังนัน้ เมือ่ เรือ่ งรองเรียนดังกลาวเปนกรณีทม่ี กี ารฟองคดีตอ ศาลแลว และปจจุบนั อยูใ นระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลปกครองขอนแกน สำนักงาน กสทช. จึงไมอาจรับเรือ่ งรองเรียนดังกลาว
ไวพิจารณาตอไปได

๑๙

๒) ผูร อ งเรียนไดรอ งเรียนบริษทั ทรู อินเทอรเน็ต จำกัด กรณีประสบปญหาไมได
รับการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งอินเทอรเน็ตเคเบิลใยแกวนำแสง (Fiber Optic)
ผูรองเรียนมีคำขอใหบริษัทฯ ติดตั้งอินเทอรเน็ตเคเบิลใยแกวนำแสง (Fiber Optic) และคิด
คาบริการอินเทอรเน็ตจำนวน ๔๐ บาท ตอ ๑ MB จนกวาจะติดตั้งอินเทอรเน็ตเคเบิลใยแกว
นำแสงแลวเสร็จใหแกผูรองเรียน

กรณีดังกลาวถือเปนขอรองเรียนที่ไมซับซอนตอดำเนินการแกไขปญหา เนื่องจาก
เปนกรณีที่บริษัทฯ คิดคาบริการเปนไปตามรายการสงเสริมการขายที่ผูรองเรียนใชบริการและ
คุณภาพสัญญาณเปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ายการสงเสริมการขายกำหนดแลว และการจัดใหมบี ริการ
อินเทอรเน็ตบริการใดบาง เปนเรือ่ งความพรอมและแผนการใหบริการของบริษทั ฯ ซึง่ มติ กทค.
ครัง้ ที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบหมายใหสำนักงาน กสทช. แกไขปญหา
เรือ่ งรองเรียนได และเปนกรณีทเ่ี ลขาธิการ กสทช. พิจารณาวินจิ ฉัยสัง่ การได ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๗ จึงขอเสนอ เลขาธิการ กสทช. พิจารณาวินิจฉัยวา กรณีคำขอใหบริษัทฯ
ดำเนินการติดตัง้ อินเทอรเน็ตเคเบิลใยแกวนำแสง (Fiber Optic) และการคิดคาบริการอินเทอรเน็ต
จำนวน ๔๐ บาท ตอ ๑ MB จนกวาจะติดตั้งอินเทอรเน็ตเคเบิลใยแกวนำแสงเสร็จใหแก
ผูร อ งเรียน เปนกรณีทพ่ี ระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติ
ประกอบการกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไมไดกำหนดใหเปนอำนาจ กสทช. และสำนักงาน
กสทช. ที่จะดำเนินการได
๓) ผูรองเรียนไดรองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด กรณี
ประสบปญหาไมสามารถรับสายเรียกเขาได โดยผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
รายเดือนและไดใชงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี พบวา ไมสามารถใชงานไดตามปกติทง้ั การโทรออก
และรับสาย ผูรองเรียนจึงมีคำขอใหบริษัทฯ ตรวจสอบและแกไขปญหาใหแกผูรองเรียน และ
ชดเชยคาเสียหายทางธุรกิจใหแกผูรองเรียน
ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบ
ใหสำนักงาน กสทช. แกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนไดตามมาตรา ๕๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตอิ งคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีทเ่ี ปนเรือ่ งรองเรียนทีไ่ มซบั ซอนตอการดำเนินการแกไขตาม ๑
จึงเสนอ เลขาธิการ กสทช. พิจารณาวินิจฉัยวา กรณีผูรองเรียนเรียกรองคาเสียหายทางธุรกิจ
นั้น เปนกรณีที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
การกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไมไดกำหนดใหเปนอำนาจ กสทช. และสำนักงาน กสทช.
ที่จะดำเนินการได

๒๐

๔) ผูร อ งเรียนไดรอ งเรียนบริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน)
กรณีเรียกเก็บคาบริการลวงหนาโดยกำหนดระยะเวลาการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ผูรองเรียนมีคำขอใหบริษัทฯ ยกเลิกการกำหนดวันใชงาน
ซึ่งมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบหมาย
ใหสำนักงาน กสทช. แกไขปญหาเรือ่ งรองเรียนได และเปนกรณีท่ี เลขาธิการ กสทช. พิจารณา
วินจิ ฉัยสัง่ การไดตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๗ จึงขอเสนอ เลขาธิการ กสทช. พิจารณา
วินจิ ฉัยวา บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน) มีสทิ ธิเรียกเก็บคาบริการจาก
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บคาบริการลวงหนาโดยมีขอกำหนดอันมี
ลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด สอดคลองกับ
ขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
และมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๒๑

๕.๓ ประเด็นปญหาเรื่องรองเรียนที่นาสนใจในป ๒๕๕๙ ที่สำนักงาน กสทช.
ไดเสนอ กทค. เพื่อพิจารณา
๕.๓.๑ กรณีประสบปญหาถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการ และรายการ
สงเสริมการขายโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ผูรองเรียนไดรองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปญหาถูก
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบริการ และรายการสงเสริมการขายโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
โดยเลขหมายโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ องผูร อ งเรียนถูกเปลีย่ นรายการสงเสริมการขายจาก
ระบบรายเดือนเปนระบบเติมเงิน ผูรองเรียนจึงไดติดตอ Call center ๑๓๓๑ เพื่อ
สอบถามปญหาดังกลาว เจาหนาทีแ่ จงวา “เกิดจากการบันทึกโปรโมชัน่ ผิดหมายเลข”
ผูรองเรียนจึงไดแจงใหจาหนาที่เปลี่ยนรายการสงเสริมการขายกลับเปนเหมือนเดิม
แตเจาหนาทีแ่ จงวา ไมสามารถเปลีย่ นรายการสงเสริมการขายกลับใหไดในทันทีตอ ง
ใชเวลาประมาณ ๓ วันในการดำเนินการ จึงแนะนำใหใชโปรโมชัน่ ๖๙๙ บาท โทรได
๙๘๐ นาทีไปกอน โดยสวนตาง ๑๐๐ บาท ทางสาขาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ใหผูรองเรียน ตอมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ บริษัทฯ ไดดำเนินการเปลี่ยน
รายการสงเสริมการขายกลับมาใหผรู อ งเรียนเหมือนเดิม โดยเจาหนาทีแ่ จงวาสามารถ
ใชงานโปรโมชัน่ เดิมไดเพียง ๖ เดือนเทานัน้ เนือ่ งจากบริการรายการสงเสริมการขาย
เดือนละ ๕๙๙ บาท โทรฟรีได ๑,๑๐๐ นาที จะไมมีใหบริการแลว ซึ่งผูรองเรียน
เห็นวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยนโปรโมชั่นของผูรองเรียนโดย
ไมไดรับความยินยอมจากผูรองเรียน ผูรองเรียนจึงมีคำขอใหบริษัทฯ ยกเวนการ
กำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดการใชงานโปรโมชั่นคาบริการเดือนละ ๕๙๙ บาท
โทรฟรีได ๑,๑๐๐ นาที ใหกับผูรองเรียน

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ไดพิจารณา
เรือ่ งรองเรียนดังกลาวแลว ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
มีมติ ดังนี้
(๑) บริษทั เรียล มูฟ จำกัด ดำเนินการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขาย
ใหแกผูรองเรียนอยางไมถูกตอง แตไดดำเนินการแกไขจัดใหผูรองเรียนไดใชรายการ
สงเสริมการขายที่ใกลเคียงกับรายการสงเสริมการขายเดิม และเยียวยาความเสียหาย
โดยการลดคาบริการใหผูรองเรียนรอยละ ๕๐ เปนเวลา ๖ เดือนแลว
(๒) กรณีทผ่ี รู อ งเรียนตองการใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด ไมกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดรายการสงเสริมการขาย เห็นวาบริษัท เรียล มูฟ จำกัด มีสิทธิกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดรายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนคนละกรณีกับกรณีที่บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ได
ยกเลิกรายการสงเสริมการขาย หากรายการสงเสริมการขายนีย้ งั มีใหบริการกับผูใ ชบริการ
รายอื่นเปนการทั่วไป ผูรองเรียนยอมมีสิทธิที่จะขอใชบริการ แตหากรายการสงเสริม
การขายนี้ไมมีใหบริการในทองตลาดแลว สำนักงาน กสทช. ก็ไมสามารถสั่งการให
บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ใหบริการแกผูรองเรียนได
(๓) ระยะเวลาการสงเสริมการขายตองเปนไปตามสิทธิเดิมกอนที่จะมีการ
เปลี่ยนรายการสงเสริมการขายใหผูรองเรียนโดยความผิดพลาด และเมื่อสิ้นสุดระยะ
เวลารายการสงเสริมการขาย บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ตองแจงใหผูรองเรียนทราบ เพื่อ
ใหเลือกใชบริการรายการสงเสริมการขายใหม และตองเปลี่ยนรายการสงเสริมการขาย
ใหผูรองเรียนตามความประสงค
และตอมา กทค. ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว ในการประชุมครั้งที่
๒๔/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม และสำนักงาน กสทช. ดังนี้
(๑) บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย
ใหแกผรู อ งเรียนอยางไมถกู ตอง แตไดดำเนินการแกไขจัดการใหผรู อ งเรียนไดใชรายการ
สงเสริมการขายที่ใกลเคียงกับรายการสงเสริมการขายเดิม และเยียวยาความเสียหาย
โดยการลดคาบริการใหผูรองเรียนรอยละ ๕๐ เปนเวลา ๖ เดือนแลว
(๒) กรณีที่ผูรองเรียนตองการใหบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ไมกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดรายการสงเสริมการขาย เห็นวา บริษัท เรียล มูฟ จำกัด มีสิทธิกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดรายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนคนละกรณีกับกรณีที่บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
ไดยกเลิกรายการสงเสริมการขายหากรายการสงเสริมการขายนี้ยังมีใหบริการกับ
ผูใ ชบริการรายอืน่ เปนการทัว่ ไป ผูร อ งเรียนยอมมีสทิ ธิทจ่ี ะขอใชบริการ แตหากรายการ
สงเสริมการขายนีไ้ มมใี หบริการในทองตลาดแลว สำนักงาน กสทช. ก็ไมสามารถสัง่ การ
ให บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ใหบริการแกผูรองเรียนได

๒๒

(๓) ระยะเวลาการสงเสริมการขายตองเปนไปตามสิทธิเดิมกอนทีจ่ ะมีการ
เปลีย่ นรายการสงเสริมการขายใหผรู อ งเรียนโดยความผิดพลาด และเมือ่ สิน้ สุดระยะ
เวลารายการสงเสริมการขาย บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ตองแจงใหผูรองเรียนทราบ
เพื่อใหเลือกใชบริการรายการสงเสริมการขายใหม และตองเปลี่ยนรายการสงเสริม
การขายใหผูรองเรียนตามความประสงค
๕.๓.๒ กรณีประสบปญหา อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลือ่ นทีค่ ดิ คาบริการ
ผิดพลาด
ผูร อ งเรียนไดรอ งเรียนบริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบปญหา
อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่คิดคาบริการผิดพลาด โดยผูรองเรียนใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และไดไปแจงขอยกเลิกเบอรที่
ศูนยบริการ จังหวัดชัยนาท แตพนักงานแจงยกเลิกไมไดตองไปติดตอที่สำนักงาน
ใหญเทานั้น และไดเปลี่ยนโปรโมชั่นเปนจาย ๕๙ บาท/เดือน เริ่มใชเดือนกันยายน
๒๕๕๗ ตอมาเครื่องโทรศัพทหาย จึงไดโทรไปแจงขอระงับสัญญาณในเดือนตุลาคม
๒๕๕๗ และตอมา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก็ไดรับหนังสือทวงหนี้จากสำนักงาน
กฎหมาย โดยแจงยอดเรียกเก็บคาบริการ จำนวน ๒,๖๔๒.๘๙ บาท ผูรองเรียนจึงมี
คำขอใหบริษัทฯ ยกเลิกการใชบริการอินเทอรเน็ตและคิดคาบริการตามที่ใชงานจริง
ใหแกผูรองเรียน
คณะอนุกรรมการคุม ครองผูบ ริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ไดพจิ ารณา
เรื่องรองเรียนดังกลาวแลวในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑) ผูร อ งเรียนมีหนาทีต่ อ งจาย ๓๙๙ บาท และภาษีมลู คาเพิม่ จนถึง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
(๒) เดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ผูร อ งเรียนจะตองจายคาบริการตาม
โปรโมชั่น ๓๙๙ บาทคิดเปนสัดสวน ๓ วัน ตามเวลาที่ใชงานจริง สวนที่ผูรองเรียน
เปลีย่ นโปรโมชัน่ จาก ๓๙๙ บาท เปน ๕๙ บาท หากใชเกินจะตองจายเพิม่ ซึง่ สำนัก
งานขอใหผูใหบริการสงรายการละเอียดการใชงานมา แตผูใหบริการไมจัดสง จึงไม
สามารถพิสูจนไดวามีการใชงานจริง บริษัทฯ จึงสิ้นสิทธิการเรียกเก็บคาบริการสวน
ที่เกินจากโปรโมชั่น
(๓) ในเดือนธันวาคมใหคิดคาบริการตามโปรโมชั่น ๕๙ บาท

๒๓

(๔) กรณีที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ที่มีการขายซิมการดและรับ
ชำระคาบริการ แตปฏิเสธไมยกเลิกสัญญาใชบริการใหผูรองเรียน ขอให รท. เสนอ
ใหที่ประชุมกทค. กำหนดใหการปฏิเสธไมยกเลิกสัญญาใชบริการ เปนการกระทำ

ทีเ่ ปนการเอาเปรียบผูบ ริโภค ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง การกระทำทีเ่ ปนการเอาเปรียบ
ผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และตอมา กทค. ไดพจิ ารณาเรือ่ งรองเรียน
ดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสนอดังนี้
(๑) ผูรองเรียนมีหนาที่ตองจาย ๓๙๙ บาท และภาษีมูลคาเพิ่ม จนถึง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
(๒) เดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ผูรองเรียนจะตองจายคาบริการตาม
โปรโมชั่น ๓๙๙ บาท คิดเปนสัดสวน ๓ วัน ตามเวลาที่ใชงานจริง สวนผูที่รองเรียน
เปลี่ยนโปรโมชั่นจาก ๓๙๙ บาท เปน ๕๙ บาท หากเกินจะตองจายเพิ่ม ซึ่งสำนักงาน
กสทช. ขอใหผูใหบริการสงรายการรายละเอียดการใชงานมา แตผูใหบริการไมจัดสง
จึงไมสามารถพิสูจนไดวามีการใชงานจริง บริษัทฯ จึงสิ้นสิทธิการเรียกเก็บคาบริการ
สวนที่เกินจากโปรโมชั่น
(๓) ในเดือนธันวาคมใหคิดคาบริการตามโปรโมชั่น ๕๙ บาท
(๔) กรณีทส่ี ำนักงานสาขาของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารขายซิมการดและรับชำระ
คาบริการ แตปฏิเสธไมยกเลิกสัญญาใชบริการใหผูรองเรียน เปนการกระทำที่เปนการ
เอาเปรียบผูบ ริโภค ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง การกระทำทีเ่ ปนการเอาเปรียบผูบ ริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๓.๓ กรณีประสบปญหาถูกระงับเลขหมาย (ตองการเบอรคืน)
ผูร อ งเรียนไดรอ งเรียน บริษทั เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปญหาถูกระงับ
เลขหมาย แตผูรองเรียนตองการเบอรคืน ซึ่งผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบเติมเงิน โดยซิมการดที่ใชงานเปนซิมการดที่ทำออกมาเพื่อการใชงานอินเทอรเน็ต
โดยเฉพาะ ไมสามารถใชงานในการโทรออกได ซึ่งผูรองเรียนใชมานานกวา ๒ ป แลว
ทั้งนี้ การเติมเงินแตละครั้งจะอยูได ๖ เดือน และผูรองเรียนไดเติมเงินครั้งลาสุดเมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยปกติแลว จะครบรอบการเติมเงินอีกครั้ง ในวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๗ แตปรากฏวา ผูรองเรียนถูกยกเลิกเลขหมายเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เมื่อผูรองเรียนไปเติมเงิน เจาหนาที่ของผูใหบริการได แจงวา ไมมีขอมูลการ
ใชบริการในระบบ ผูร อ งเรียนจึงมีคำขอใหบริษทั ฯ คืนเลขหมายเดิมใหผรู อ งเรียนพรอม
โปรโมชั่นเดิม และหากไมสามารถคืนเลขหมายดังกลาวได ผูรองเรียนยินดีเปลี่ยนเปน
เลขหมายใหมแตขอโปรโมชั่นเดิมใหแกผูรองเรียน
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ไดพิจารณา
เรื่องรองเรียนดังกลาวในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๒๔

(๑) ใหบริษัท เรียล มูฟ จำกัด คืนเลขหมายโทรศัพทและเงินคงเหลือ
ในระบบใหแกผูรองเรียน
(๒) ใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด เสนอรายการสงเสริมการขายทีใ่ กลเคียง
กับรายการสงเสริมการขายเดิมใหผูรองเรียนพิจารณา
(๓) ใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด ประชาสัมพันธระยะเวลาสิน้ สุดรายการ
สงเสริมการขายใหผูใชบริการทราบอยางชัดเจน
กทค. ไดพจิ ารณาเรือ่ งรองเรียนดังกลาว ในการประชุมครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะอนุกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสนอดังนี้
(๑) ใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด คืนเลขหมายโทรศัพทและคืนเงินคงเหลือ
ในระบบใหแกผูรองเรียน
(๒) ใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด เสนอรายการสงเสริมการขายทีใ่ กลเคียง
กับรายการสงเสริมการขายใหผูรองเรียนพิจารณา
(๓) ใหบริษทั เรียล มูฟ จำกัด ประชาสัมพันธระยะเวลาสิน้ สุดรายการ
สงเสริมการขายใหผูใชบริการทราบอยางชัดเจน นั้น

๒๕

๕.๓.๔ กรณีมีเรื่องรองเรียน และการเสนอขาวเกี่ยวกับการคิดคาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่
ผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส
เน็ทเวอรค จำกัด ประสบปญหาถูกคิดคาบริการเกินกวาอัตราขั้นสูงตามประกาศ
กสทช. เรือ่ ง อัตราขัน้ สูงของคาบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่
ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และถูกคิดคาบริการเกินเงือ่ นไขแนบทาย
ใบอนุญาตลดคาบริการลงรอยละ ๑๕
คณะอนุกรรมการคุม ครองผูบ ริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ไดพจิ ารณา
เรือ่ งรองเรียนดังกลาวในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมมีมติวา การเรียกเก็บคาบริการของบริษทั แอดวานซ อินโฟรเซอรวสิ จำกัด
(มหาชน) เกินกวาอัตรา ๐.๙๙ บาทตอนาที ตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูง
ของคาบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงภายใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ไดคืนเงิน
สวนตางจำนวน ๒,๗๐๔.๗๔ บาท (รวมภาษีมลู คาเพิม่ ) ใหแกผรู อ งเรียนแลว จึงถือวา
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ไดปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๓ แลว และให

สำนักงาน กสทช. โดย รท. ทำความเห็นเสนอ กทค. เพื่อสั่งใหบริษัท แอดวานซ
อินโฟรเซอรวิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตที่ตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตราขั้นสูง
ของคาบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงภายใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรวจสอบวา มีการคิดคาบริการจากผูใชบริการเกินกวาอัตรา
ขั้นสูงตามประกาศฉบับดังกลาวหรือไม จำนวนเทาใด และใหรายงาน กทค. ทราบ
หากพบวา มีการคิดคาบริการเกินกวาประกาศฉบับดังกลาว ให กทค. พิจารณา
สั่งการใหบริษัทฯ คืนเงินที่เรียกเก็บคาบริการเกินใหแกผูใชบริการทั้งหมดที่ถูก
เรียกเก็บเกินตอไป
กทค. ไดพจิ ารณาเรือ่ งรองเรียนดังกลาว ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑) กรณีการเรียกเก็บคาบริการของบริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ
จำกัด (มหาชน) เกินกวาอัตรา ๐.๙๙ บาทตอนาที ตามประกาศ กสทช. เรื่องอัตรา
ขัน้ สูงของคาบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีป่ ระเภทเสียงภายใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จำกัด (มหาชน) ไดคนื
เงินสวนตาง จำนวน ๒,๗๐๔.๗๔ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูรองเรียนแลว
จึงถือวาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ไดปฏิบัติตามประกาศ
กสทช. เรือ่ ง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๓ แลว
(๒) ใหสำนักงาน กสทช. แจงใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปน
ผูรับใบอนุญาตที่ตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของคาบริการ
โทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีป่ ระเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรวจสอบวา มีการคิดคาบริการจากผูใชบริการเกินกวาอัตราขั้นสูงตามประกาศ
ฉบับดังกลาวหรือไม จำนวนเทาใด และใหรายงาน กทค. พิจารณาตอไป
(๓) ใหสำนักงาน กสทช.ประกาศเปนการทั่วไปใหผูใชบริการที่เห็นวา
ตนเองถูกบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีป่ ระเภท
เสียงเกินกวาประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของคาบริการโทรคมนาคมสำหรับ
บริการโทรศัพทเคลือ่ นทีป่ ระเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด สามารถ
แสดงขอมูลหลักฐานตอบริษัทดังกลาวเพื่อขอรับเงินสวนตางคืน
(๔) ใหสำนักงาน กสทช. ศึกษาปรับปรุงหลักเกณฑการกำหนดอัตรา
ขั้นสูงของคาบริการโทรคมนาคมโทรศัพทเคลื่อนที่ในบริการ 3G และ 4G นั้น
๒๖

๖. ปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการ
โทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพ
ในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม...
พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๓) ไดบัญญัติให กสทช.
มีอำนาจหนาทีใ่ นการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถกู เอาเปรียบจากผูป ระกอบ
กิจการ และคุม ครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสือ่ สารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและ
ใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
และตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยังไดบัญญัติให กสทช. มีอำนาจ
กำหนดมาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน
ความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม เพื่อประโยชนในการ
คุม ครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
นอกจากนี้ ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ยังไดบัญญัติให กสทช. กำหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยใหผูรับ
ใบอนุญาตมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ กสทช. กำหนดดังกลาว
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรการ
คุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว
และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมซึง่ ใชบงั คับมานานพอสมควรและมีเนือ้ หา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ไมชดั เจน จึงจำเปนตองแกไขปรับปรุงใหมคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เปนการคุม ครองสิทธิของ
ผูใ ชบริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการคุมครองสิทธิของผูใช
บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
รท. จึงไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และ รท. จัดการประชุมกับสำนักที่เกี่ยวของในสำนักงาน กสทช. ไดแก สำนักกฎหมาย
โทรคมนาคม (มท.) สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (ปท.๑) สำนักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒) สำนักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการใน
กิจการโทรคมนาคม (นท.) สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) สำนักวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) และสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.)
เพื่อสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๒๗

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยในการประชุมครัง้ ที่ ๒ ทีป่ ระชุมมีมติใหชะลอการแกไขปรับปรุงรางประกาศ กสทช.
เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความ
เปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยใหรอรางพระราชบัญญัติ
คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ทีจ่ ะใชเปนกฎหมายกลางซึง่ อยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศใชเสียกอน ทั้งนี้ เพื่อไมใหรางประกาศ กสทช. ดังกลาว
ขัดแยงกับกฎหมายกลางของประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดมีหนังสือเชิญ สำนักงาน กสทช. เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ดังกลาวแลว
ปจจุบัน การปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการ
โทรคมนาคมฯ อยูระหวางจัดทำวาระเพื่อเสนอ กทค. พิจารณากลั่นกรองผลการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ และตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิ
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพใน
การสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
อยางไรก็ตาม การชะลอการแกไขปรับปรุงประกาศดังกลาวไมกระทบตอภารกิจของ
สำนักงาน กสทช. และ กสทช. เนื่องจากประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมยังมีผล
ใชบังคับตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และถือเปนมาตรการ
คุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัวและ
เสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมทีใ่ ชบงั คับไดตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๘

ภารกิจดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมจะเกิดขึ้นเมื่อผูใชบริการ
ที่ประสบปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคมไดรองเรียนปญหามายังสำนักงาน กสทช.
โดย รท. และไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียนครบถวน และ รท. ไดรับเปน
เรื่องรองเรียนแลว ผูรองเรียนสามารถเลือกเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคมทีอ่ าจจะชวยใหปญ
 หายุตไิ ดรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ ขัน้ ตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม มีดังนี้
- เริม่ กระบวนการเมือ่ รท. รับเปนเรือ่ งรองเรียน และคูก รณีทง้ั สองฝายมีความประสงค
เขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ รท. จะแตงตัง้ ผูไ กลเกลีย่ จากผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ เปนคนกลางทีไ่ ดขน้ึ
ทะเบียนรายชื่อเปนผูไกลเกลี่ยไวกับสำนักงาน กสทช.
- รท. จะมีหนังสือถึงคูก รณีและผูไ กลเกลีย่ เพือ่ นัดวันทีท่ ำการไกลเกลีย่ โดยตองเริม่
ทำการไกลเกลี่ยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่แตงตั้งผูไกลเกลี่ย
- ผลการไกลเกลี่ย ในกรณีที่การไกลเกลี่ยไดขอยุติ จะใหทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความและใหถอื วาเรือ่ งรองเรียนเปนทีย่ ตุ ิ สวนกรณีทก่ี ารไกลเกลีย่ ไมไดขอ ยุติ ใหดำเนินการ
ตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียนตอไป
ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยขอพิพาทมีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน และสามารถขยาย
ระยะเวลาไดครั้งละ ๑๕ วัน แตไมเกิน ๒ ครั้ง
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
รับเปนเรื่องรองเรียน

ผูรองเรียน

คูกรณีทั้งสองฝาย
มีความประสงคเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย

ผูใหบริการ

ดำเนินการไกลเกลี่ยภายใน ๗ วัน
นับแตวันที่แตงตั้งผูไกลเกลี่ย
ไกลเกลี่ยสำเร็จ
ทำสัญญาประนีประนอม
๒๙

ยุติขอรองเรียน

ไกลเกลี่ยไมสำเร็จ
เขาสูกระบวนการรับเรื่องรองเรียน

ในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินภารกิจดานการไกลเกลีย่ ขอพิพาทภายใตระเบียบ กสทช.
วาดวยการไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูร อ งเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมุง เนนการดำเนินการเพือ่ ใหมกี ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทตามทีผ่ รู อ งเรียนรองขอ
การสงเสริมและเผยแพรวธิ กี ารระงับขอพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกลเกลีย่ และการระงับ
ขอพิพาท การจัดทำสารบบและสำนวนเรือ่ งไกลเกลีย่ การจัดทำรายงานขอมูลสถิตเิ กีย่ วกับการ
ดำเนินการไกลเกลีย่ เสนอตอ กทค. และ กสทช. เพือ่ ทราบทุกเดือน การประเมินผลการดำเนิน
งานไกลเกลีย่ ขอพิพาท การเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลเกีย่ วกับการไกลเกลีย่ ขอพิพาทใหกบั
ประชาชนทั่วไปและผูบริโภครับทราบ ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับ
วิธกี ารระงับขอพิพาททางเลือก และปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูบ งั คับบัญชา
โดยสามารถสรุปได ดังนี้

๑. การดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
รท. ไดดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกใหแกคูกรณีเพื่อจัดใหมีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ ผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีเรื่องที่คูกรณีประสงคจะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยฯ
รวมทัง้ สิน้ จำนวน ๒๐๗ เรือ่ ง (ลดลงจากป ๒๕๕๘ ทีม่ เี รือ่ งทีค่ กู รณีประสงคจะเขาสูก ระบวนการ
ไกลเกลี่ยฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๖ เรื่อง) ซึ่งแยกเปน ๔ กรณี ดังนี้
๑.๑ เรือ่ งรองเรียนทีเ่ ขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่ ฯ จำนวน ๗ เรือ่ ง และดำเนินการ
ไกลเกลี่ยสำเร็จและยุติขอรองเรียน จำนวน ๗ เรื่อง (คิดเปนรอยละ ๑๐๐)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

การใหขอมูลไมถูกตอง ครบถวน (Call Center)
ไมไดรับเครื่องโทรศัพทฟรีตามที่โฆษณา
ปญหาคุณภาพสัญญาณไมดี
คุณภาพสัญญาณ Internet
อื่น ๆ (ปญหาผูรองเรียนถูกเปดเผยขอมูลสวนบุคคล)
มาตรฐานการใหบริการ Internet

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒
๑
๑
๑
๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ขณะที่ในป ๒๕๕๘ มีเรื่องรองเรียนที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยฯ จำนวน ๒๒ เรื่อง
และสามารถดำเนินการไกลเกลี่ยสำเร็จและยุติขอรองเรียน จำนวน ๒๐ เรื่อง (คิดเปนรอยละ
๙๐.๙๑)
๑.๒ เรื่องรองเรียนที่คูกรณีตกลงยุติขอพิพาทกันไดกอนมีการไกลเกลี่ยฯ จำนวน
๗๐ เรื่อง ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีจำนวน ๙๘ เรื่อง
๓๐

๑.๓ เรื่องรองเรียนที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งไมประสงคเขาไกลเกลี่ยฯ และดำเนินการ
ตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ จำนวน ๑๒๒ เรื่อง ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีจำนวน
๑๗๓ เรื่อง
๑.๔ เรื่องรองเรียนที่อยูระหวางรอการพิจารณาแจงความประสงคจากคูกรณีอีก
ฝายหนึ่ง จำนวน ๘ เรื่อง ลดลงจากป ๒๕๕๘ ที่มีจำนวน ๑๓ เรื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่

โทรศัพทประจำที่
โทรศัพทเคลื่อนที่
จำนวน ๗ เรื่อง
อินเทอรเน็ต

สถานีวิทยุคมนาคม

อินเทอรเน็ต
จำนวน ๗๐ เรื่อง
สถานีวิทยุคมนาคม
จำนวน ๑๒๒ เรื่อง
โทรศัพทประจำที่
จำนวน ๘ เรื่อง

รูปภาพที่ ๔ : กราฟแสดงสถิติเรื่องที่ประสงคจะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยในป ป ๒๕๕๙
สำหรับประเด็นปญหาเรื่องรองเรียนที่คูกรณีแจงความประสงคขอเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยฯ สูงสุด ๕ อันดับ ในป ๒๕๕๙ ไดแก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๓๑

ปญหาเกี่ยวกับคงสิทธิเลขหมาย
ตองการยกเลิกบริการอินเทอรเน็ต
ปญหาถูกคิดคาบริการผิดพลาด
เสาสัญญาณทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ถูกคิดคาบริการจากการยกเลิกอินเทอรเน็ตกอนครบกำหนดสัญญา

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒๕
๒๑
๒๐
๑๘
๑๔

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

โดยในป ๒๕๕๘ ประเด็นปญหาเรื่องรองเรียนที่คูกรณีแจงความประสงคขอเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยฯ สูงสุด ๕ อันดับ ไดแก
(๑) การคิดคาบริการผิดพลาด
จำนวน ๔๓ เรื่อง
(๒) ตองการยกเลิกบริการอินเทอรเน็ต
จำนวน ๔๓ เรื่อง
(๓) เสาสัญญาณทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
จำนวน ๓๗ เรื่อง
(๔) ตองการยกเลิกบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
จำนวน ๑๑ เรื่อง
(๕) ถูกคิดคาบริการจากการยกเลิกอินเทอรเน็ตกอนครบกำหนดสัญญา จำนวน ๒๐ เรื่อง

๑๔ เรื่อง
๒๕ เรื่อง
๑๘ เรื่อง

คงสิทธิเลขหมาย
๒๑ เรื่อง
๒๐ เรื่อง

ตองการยกเลิกบริการอินเทอรเน็ต
ถูกคิดคาบริการผิดพลาด
เสาสัญญาณทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ถูกคิดคาบริการจากการยกเลิกอินเทอรเน็ตฯ

รูปภาพที่ ๕ : กราฟแสดงประเด็นปญหาเรื่องรองเรียนที่คูกรณีแจงความประสงค
ขอเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยสูงสุด ๕ อันดับ ป ๒๕๕๙

๓๒

๒. กรณีศึกษาเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมที่นาสนใจ
๒.๑ เรื่องรองเรียนกรณีประสบปญหาถูกเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ประเด็นปญหา
ผูใชบริการไดรองเรียนปญหาการถูกบริษัทผูใหบริการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตาม
ประกาศ กทช. เรือ่ ง มาตรการคุม ครองสิทธิของผูใ ชบริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล
สิทธิในการเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยมีมลู คาเรียกรอง
คาชดเชยเยียวยาความเสียหาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- (สิบลานบาท)
ผลการไกลเกลี่ย
ดังนี้

คูกรณีสามารถหาขอยุติประเด็นพิพาทรวมกันได โดยมีการไกลเกลี่ยจำนวน ๒ ครั้ง

ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการไกลเกลี่ยฯ คูกรณีทั้งสองฝายรับเสนอที่ไดขอสรุปจากที่ประชุม
กลับไปพิจารณาเพิม่ เติม และคูก รณีไดมกี ารลงนามในสัญญาหามเปดเผยขอมูลในการไกลเกลีย่
ขอพิพาทไวเปนหลักฐานดวยแลว
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช. ผลของการไกลเกลี่ย คือ คูกรณีทั้งสองฝายสามารถตกลงยุติขอพิพาท
ในประเด็นเรื่องรองเรียนกันได และทำสัญญาประนีประนอมยอมความเรียบรอยแลว ทั้งนี้
ขอมูลการไกลเกลี่ยฯ เปนไปตามที่คูกรณีไดทำสัญญาหามเปดเผยขอมูลไวรวมกัน

๓๓

๒.๒ เรื่องรองเรียนกรณีประสบปญหามาตรฐานการใหบริการอินเทอรเน็ต
ประเด็นปญหา
ผูใชบริการไดรองเรียนวา ไมสามารถใชบริการอินเทอรเน็ต แบบ Fiber optic
ตามโฆษณาทีส่ มัครใชบริการไวได และคุณภาพสัญญาณอินเทอรเน็ตไมดี ไมสามารถใชบริการ
ไดอยางเปนปกติ จึงขอใหบริษัทผูใหบริการเปลี่ยนเปนอินเทอรเน็ต แบบ Fiber optic ตาม
โฆษณาทีส่ มัครใชบริการ รวมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอรเน็ตใหสามารถดูกลองวงจร
ปดและอุปกรณกนั ขโมยไดเปนปกติ โดยเปนสายเคเบิล้ ทองแดงลากเขามาติดตัง้ แทน และทาง
ชางแจงวา สามารถติดตั้ง แบบ Fiber optic ได แตในภายหลัง ทางเจาหนาที่ฝายขายแจงวา
ไมสามารถดำเนินการใหได อีกทัง้ คุณภาพสัญญาณของอินเทอรเน็ตนัน้ ไมมคี วามเสถียร ทำให
ผูร อ งเรียนไมสามารถมองเห็นกลองวงจรปดและอุปกรณกนั ขโมย ทัง้ นี้ ผูร อ งเรียนไดตดิ ตอกับ
ทางบริษัทฯ แลว แตยังไมไดรับการแกไขปญหา โดยผูรองเรียนขอใหบริษัทปรับเปลี่ยนเปน
บริการอินเทอรเน็ต แบบ Fiber optic ใหเปนไปตามที่โฆษณากอนการสมัครใชบริการ และ
แกไขปญหาการโฆษณาประชาสัมพันธใหมีความชัดเจนวา อินเทอรเน็ตที่ใหบริการเปนแบบ
Fiber optic หรือแบบเคเบิล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอรเน็ตใหสามารถใชงาน
ไดอยางเปนปกติใหแกผูรองเรียน
ผลการไกลเกลี่ย
การไกลเกลี่ยฯ เมื่อที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คูกรณีทั้งสองฝายสามารถตกลงยุติ
ขอพิพาทในประเด็นเรือ่ งรองเรียนกันได และทำสัญญาประนีประนอมยอมความเรียบรอยแลว

๓๔

๓. การสงเสริมและเผยแพรวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลี่ย
และการสรางความรูค วามเขาใจแกประชาชนเกีย่ วกับการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม
ในการสงเสริมและเผยแพรวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลี่ย และ
การสรางความรูค วามเขาใจแกประชาชนเกีย่ วกับศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
นั้น รท. ไดดำเนินการเผยแพรขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการระงับขอพิพาททางเลือกโดยการ
ไกลเกลีย่ เชน การไกลเกลีย่ คืออะไร ไกลเกลีย่ แลวไดอะไร มีคา ใชจา ยในการดำเนินการหรือไม
ประโยชนของการไกลเกลี่ยมีอะไรบาง และใครทำหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย เปนตน ผานทาง
โครงการ ดังตอไปนี้
๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ใหแก
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูที่เกี่ยวของ
จัดขึ้น ณ โรงแรมเซนจูลี พารค จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยมีผเู ขารวมประมาณ ๖๐ คน และภายหลังจากการสัมมนาดังกลาวพบวา ผูท เ่ี ขารวม
การสัมมนามีความรูความเขาใจในเรื่องการไกลเกลี่ยฯ เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๓ และ
ไมไดรับความรูความเขาใจในเรื่องการไกลเกลี่ยฯ คิดเปนรอยละ ๐.๑๗

๓๕

๓.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมใหแก
ผูไกลเกลี่ยของสำนักงาน กสทช. ชุดใหม และผูที่เกี่ยวของ
จัดขึน้ ณ โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๗ - ๙
ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูเขารวมประมาณ ๖๐ คน ซึ่งพบวา ผูไกลเกลี่ยของสำนักงาน กสทช.
ชุดใหม มีความรูความเขาใจในเรื่องการไกลเกลี่ยฯ เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ ๘๘.๓๐ และไมได
รับความรูความเขาใจในเรื่องการไกลเกลี่ย คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๐

๓.๓ โครงการผลิตโรลอัพ (Roll up) เพือ่ เผยแพรใหความรูเ กีย่ วกับการไกลเกลีย่
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
จัดทำขึ้นเพื่อเปนการเพื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน
กิจการโทรคมนาคมใหกับผูบริโภคและผูสนใจทั่วไป เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการ
ดำเนินการของการไกลเกลี่ยที่เปนทางเลือกที่สำคัญในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนระหวาง
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน ตลอดจนความเขาใจที่ถูกตอง
เกีย่ วกับการดำเนินงานของศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ของสำนักงาน กสทช.
โดยมีกลุมเปาหมายคือผูบริโภค ผูสนใจทั่วไป หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ องคกรคุมครอง
ผูบริโภคและผูเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ รท. และสำนักงาน กสทช. ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมภิ าค โดยไดจดั สงโรลอัพ (Roll up) เพือ่ เผยแพรใหความรูเ กีย่ วกับการไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคมไปยังสำนักงานกสทช. ภาค ๑ - ๔ และสำนักงาน กสทช. เขต ทั้ง
๑๕ เขต เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ประเทศไดรบั รูข อ มูลการไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
๓๖

๔. การสำรวจความพึงพอใจจากผูเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคม ป ๒๕๕๙
นอกจากการดำเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหเปนไปตามระเบียบ กสทช. วาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว รท. ยังไดมกี ารสำรวจความพึงพอใจจากผูใ ชบริการศูนยไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม ป ๒๕๕๙ จำนวน ๔๗ คน เกีย่ วกับการเขารวมกระบวนการไกลเกลีย่
ขอพิพาทของสำนักงาน กสทช. โดยสามารถวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน
ระดับรอยละ ๙๒.๖๐
๗.๔๐%

๙๒.๖๐%

พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ

๓๗

รูปภาพที่ ๕ : กราฟแสดงความพึงพอใจในการเขาใชบริการศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม

๕. การเขาศึกษาดูงานศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ป ๒๕๕๙
๕.๑ การศึกษาดูงานจาคณะผูบริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
คณะผูบริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ อาคาร
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. โดยนายชัยยุทธ มังศรี
ผูอำนวยการสำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) และ
เจาหนาที่ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ไดใหขอมูลและบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาค ขั้นตอนการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมใหกับผูเขาศึกษาดูงาน และไดรับความอนุเคราะห
จากผูไ กลเกลีย่ (นายบุญเลิศ นิตวิ ฒ
ั นานนท) มาถอดบทเรียนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคมใหแกผูเขาศึกษาดูงานเปนกรณีตัวอยาง

๓๘

๕.๒ การศึกษาดูงาน จาก Korea Communications Commission (KCC)
สาธารณรัฐเกาหลี
คณะผูแ ทนจาก Korea Communications Commission (KCC) สาธารณรัฐเกาหลี
เขาศึกษาดูงานศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เพื่อสังเกตการณกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยมีนายกอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการ
กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอำนวยการสำนักรับเรื่องรองเรียน
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) และเจาหนาที่ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ
ไดใหขอมูลและบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ขั้นตอนการทำงาน และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ฉบับภาษาอังกฤษใหแกคณะผูแทนจาก KCC นอกจากนี้ คณะผูแทนจาก KCC ยังไดเขารวมการ
สังเกตการณกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทผานระบบ VDO Conference โดยเปนการจัดการ
ไกลเกลี่ยฯ จริงอีกดวย

๓๙

ภารกิจดานการจัดการระบบการบริหารขอมูล
เพือ่ สนับสนุนการดำเนินการรับและจัดการเรือ่ งรองเรียนใหมปี ระสิทธิภาพตามอำนาจ
หนาที่ที่กฎหมายกำหนด ในชวงหลายปที่ผานมารวมทั้งในป ๒๕๕๙ รท. ก็ยังคงมุงมั่นที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงงานระบบรับเรื่องรองเรียน หรือระบบฐานขอมูล CRM (Customer
Relationship Management) มาโดยตลอด เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูรองเรียนปญหา
จากการใชบริการโทรคมนาคมและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับและจัดการเรื่องรองเรียนของ รท.
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการจัดการเรือ่ งรองเรียนสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็วตามทีก่ ฎหมายกำหนด
ไวและสามารถแกไขปญหาใหกับผูรองเรียนไดตามความประสงค โดยในป ๒๕๕๙ รท. ได
ดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานระบบรับเรื่องรองเรียน ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบติดตามงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน
รท. ไดจัดทำระบบติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานรับเรื่อง
รองเรียน โดยพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนตามประกาศ
กสทช. เรือ่ ง กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใชในการติดตามความคืบหนาของเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย
ฉบับดังกลาวไดกำหนดวา เมื่อผูใชบริการรองเรียนปญหามายังสำนักงาน กสทช. รท. จะตอง
มีหนังสือแจงผูใหบริการและผูรองเรียนใหทราบ ภายใน ๓ วันทำการ ระบบติดตามงานของ
เจาหนาที่ดังกลาว พัฒนาบนพื้นฐานของ Software Microsoft SharePoint 2013 ของ
สำนักงาน กสทช. ซึ่งจะชวยในการติดตามเรื่องรองเรียนที่ถึงกำหนด โดยจะมีการรายงาน
สถานะเรือ่ งรองเรียนในปจจุบนั ใหเจาหนาผูป ฏิบตั งิ านไดรบั ทราบ พรอมทัง้ มีการรายงานสรุป
ใหกับผูบริหารไดรับทราบอีกดวย

รูปภาพที่ ๖ : ตัวอยางระบบติดตามงานผูปฏิบัติงานสวนงานรับเรื่องรองเรียน
๔๐

๒. การปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพการใหบริการในกระบวนการรับ และ
จัดการเรื่องรองเรียนผานระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice
Respond)
สืบเนือ่ งจากการที่ รท. ไดมกี ารนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
มาประยุกตใชในการบริหารงานองคกร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงคคณ
ุ ภาพ เพือ่ ใหมน่ั ใจวา
ผูรับบริการของ รท. ซึ่งก็คือผูรองเรียนปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม มีความพึงพอใจ
ในการรับและจัดการเรื่องรองเรียนดานกิจการโทรคมนาคม ดังนั้น รท. จึงไดพยายามที่จะ
จัดหาเครื่องมือที่ชวยในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยไดนำระบบตอบรับ
อัตโนมัติ IVR (Interactive voice respond) ที่ รท. มีอยูมาปรับปรุง Work Flow ใหม
พรอมทั้งจัดใหมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน
ซึ่งเปนผูใชงาน อีกทั้งยังมีการสรุปขอมูลผลการสำรวความพึงพอใจของผูใชบริการดังกลาว
เพื่อนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนของ รท. ตอไป

รูปภาพที่ ๗ : ระบบ IVR (Interactive voice respond) ของสำนัก รท.

๔๑

รูปภาพที่ ๘ : การฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน

ภารกิจดานการสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค
ในชวงหลายปที่ผานมา รท. ไดดำเนินการจัดกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธและ
วางแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนการพยามแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและ
สรางความตระหนักรูข องผูบ ริโภค และเพือ่ เผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลตาง ๆ ใหผบู ริโภคและ
ประชาชนทัว่ ไปไดรบั ทราบและสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทีไ่ ดกำหนดยุทธศาสตร
ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมุงเนนการสรางความตระหนักรูเพิ่มขึ้น
เกีย่ วกับสิทธิพน้ื ฐานของผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประโยชนของการใชงานโทรคมนาคม
ประเภทตาง ๆ การรูเทาทันความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพของผูบริโภคในการใช
บริการโทรคมนาคม มีความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพของผูบ ริโภคในการใชบริการโทรคมนาคม
และสามารถเขาใชชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากการใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการดานการสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค ดังตอไปนี้

๑. กิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูของผูบริโภค
๑.๑ การจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องสิทธิของผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ป ๒๕๕๙
รท. ไดจัดกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการในงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ขนาดใหญตา งๆ อยางตอเนือ่ งตัง้ แตป ๒๕๕๒ ซึง่ ไดรบั การตอบรับจากผูบ ริโภคและประชาชน
ทัว่ ไปเปนอยางดี เห็นไดจากการทีม่ ปี ระชาชนเขาชมและรวมกิจกรรมตาง ๆ ในบูธนิทรรศการ
ของ รท. เปนจำนวนมาก ทำให รท. ไดรบั ทราบปญหาในการใชบริการโทรคมนาคมโดยตรงจาก
ประชาชน และสามารถแนะนำการแกไขปญหาหรือแนะนำวิธกี ารรองเรียนปญหาแกประชาชน
ไดทันที อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกลาวยังเปนชองทางที่สำคัญในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและขอมูลที่เปนประโยชนตอการใชบริการ
โทรคมนาคมอืน่ ๆ รวมทัง้ ชองทางในการรองเรียนปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม ตลอดจน
บทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมอีกดวย โดยในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการจัดบูธนิทรรศการในงานแสดงนิทรรศการ
ขนาดใหญทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค จำนวน ๒ ครั้ง ไดแก
๑) การจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนยการคา Central Festival เชียงใหม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒) การจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔๒

ผลการดำเนินงาน
จากการจัดบูธนิทรรศการ ทัง้ ๒ งานดังกลาว พบวา มีผบู ริโภคตอบแบบประเมินผล
การเขารวมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ จำนวน ๑,๖๖๔ คน ซึ่งพบวา ภายหลังจากการเขา
รวมกิจกรรมแลว ผูบ ริโภคมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
โทรคมนาคมในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๓.๐๐ ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๒
และในระดับนอย คิดเปนรอยละ ๑.๙๘ ตามลำดับ

รูปภาพที่ ๙ : การจัดบูธนิทรรศการ ณ ศูนยการคา Central Festival เชียงใหม

๔๓

รูปภาพที่ ๑๐ : การจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑

๒. การอบรมใหความรูดานโทรคมนาคมแกสาธารณะ
๒.๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิควรรู...สำหรับผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม” ใน ๔ ภูมิภาค
รท. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การสงเสริมความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการใชบริการโทรคมนาคมให
แกผเู ขารวมอบรม ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ ผูน ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ชมรมนักวิทยุสมัครเลน สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ เพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดรับไป
ดูแลปกปองสิทธิของตนเอง และเผยแพรตอไปยังประชาชนในพื้นที่ ใหเกิดการใชสิทธิของ
แตละคนไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องมาจากป ๒๕๕๖ โดยมี
ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใน ๔ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕๙ คน
รูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับบทบาท
และอำนาจหนาที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในภารกิจดานการคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม สิทธิควรรูสำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมและชองทางในการ
รองเรียนปญหา และการไกลเกลี่ยขอพิพาททางเลือกใหมของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งยังมีการเสวนา “เรื่องเดนควรรู...สำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” ซึ่งแยกเปน
ประเด็นยอย ดังนี้
- วิวัฒนาการบริการโทรคมนาคมของไทย
- การประมูลคลื่นความถี่ยาน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz
- วิธีหยุด SMS กวนใจ/ไมตั้งใจสมัคร
- เตรียมตัวอยางไร? ในการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใหบริการโทรคมนาคม
- ปญหาการใชบริการโรมมิ่ง
- บริการคงสิทธิเลขหมาย...ยายคายโดยใชเบอรเดิม
- เสาสงสัญญาณมือถือสงผลตอสุขภาพจริงหรือไม
- ภัยจากสื่อออนไลน
- เช็คกอนแชร/กอนสงตอ
นอกจากนี้ ในชวงขั้นระหวางการบรรยายและเสวนาขางตน ยังมีการจัดกิจกรรม
เพือ่ สงเสริมความตระหนักรูใ นเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมในรูปแบบการทำความ
รูจ กั คุน เคยและการเลนเกมตอบปญหาเพือ่ รับของทีร่ ะลึกจากสำนักงาน กสทช. ซึง่ เปนกิจกรรม
เสริมทีช่ ว ยเนนย้ำความรูท ว่ี ทิ ยากรบรรยายใหผเู ขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ มีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น
๔๔

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว ไดมีการจัดขึ้นใน ๔ ภูมิภาค ดังนี้
ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมวาสิฏฐี
แกรนดบอลรูม ๓ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑๘๐ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี รองผูวา
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานเปดการอบรม
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๖๕ ฉบับ พบวา ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบขอมูล
ในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
อบรม รอยละ ๙๘.๔๔

รูปภาพที่ ๑๑ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๕

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ
เมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมนิเวศรัตน
โรงแรมเลิศนิมติ ร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผเู ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ จำนวน ๑๘๓ คน
โดยไดรับเกียรติจาก นายนิพนธ สาธิตสมิตพงษ รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธาน
กลาวการอบรม
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๕๘ ฉบับ พบวา ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบ
ขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลัง
จากเขาอบรม รอยละ ๙๗.๕๘

รูปภาพที่ ๑๒ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดชัยภูมิ

๔๖

ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมพุดตาน
โรงแรมพะเยาเกทเวย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน
๒๐๒ คน โดยไดรับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนประธาน
เปดการอบรม
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๘๘ ฉบับ พบวา ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบขอมูล
ในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
อบรม รอยละ ๙๘.๔๕

รูปภาพที่ ๑๓ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพะเยา

๔๗

ภาคใต ณ จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมลีลาวดี
โรงแรมพังงา เบย รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน
๑๙๔ คน โดยไดรบั เกียรติจาก นายศรีพงศ บุตรงามดี รองผูว า ราชการจังหวัดพังงา เปนประธาน
เปดการอบรม
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๗๕ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ มีการรับทราบ
ขอมูลในเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิม่ ขึน้ หลังจาก
เขาอบรม รอยละ ๙๒.๕๒

รูปภาพที่ ๑๔ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพังงา

๔๘

๒.๒ การอบรมใหความรูเ รือ่ ง “คุณภาพ มาตรฐาน และอัตราคาบริการโทรคมนาคม”
รท. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
โทรคมนาคม รวมถึงปญหาทีเ่ กิดจากการขาดความรูค วามเขาใจในเรือ่ งอัตราคาบริการโทรคมนาคม
ทีอ่ าจสงผลกระทบตอผูใ ชบริการโทรคมนาคม จึงไดรว มกับสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
(ดท.) และสำนักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) สำนักงาน กสทช.
จัดการอบรมใหความรูเ รือ่ ง “คุณภาพ มาตรฐาน และอัตราคาบริการโทรคมนาคมแกสาธารณะ
ในสวนภูมิภาค” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ในเรื่องสิทธิ
ของผูบริโภค คุณภาพ มาตรฐาน และอัตราคาบริการโทรคมนาคมที่ถูกตอง โดยมีหัวขอการ
บรรยาย ดังนี้
๑) การบรรยาย หัวขอ “บทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช.
ในภารกิจดานการคุมครองผูบริโภค” โดย รท.
๒) การบรรยาย หัวขอ “คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการโทรคมนาคมในปจจุบนั ”
และการสาธิตการทำงานของรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
โดย ดท.
๓) การบรรยาย หัวขอ "สภาพตลาดโทรคมนาคมไทยและการกำกับดูแลราคาคา
บริการ" โดย นท.
การอบรมฯ ดังกลาว ไดมีการจัดขึ้นใน ๒ ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. ณ หองอิมพีเรียล แกรนด
ฮอลล โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก นายมงคล
สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมฯ และมีผูเขารวมอบรมฯ
จำนวน ๒๑๐ คน ประกอบไปดวย สื่อมวลชนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป คณะอาจารย และ
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒) มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม
๔) มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๔๙

ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถามจำนวน ๒๑๐ ฉบับ พบวา
ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีการรับทราบขอมูลตาง ๆ ดังนี้
- การรับรูเ รือ่ งบทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในภารกิจ
ดานการคุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้นหลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๗.๕๑
- การรับรูเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการโทรคมนาคมในปจจุบันเพิ่มขึ้น
หลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๘.๓๑
- การรับรูเ รือ่ งสภาพตลาดโทรคมนาคมไทยและการกำกับดูแลราคาคาบริการเพิม่ ขึน้
หลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๗.๐๑
ภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแกน
เมือ่ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. ณ หองออรคดิ บอลรูม
โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยไดรับเกียรติจาก
นายกำธร ถาวรสถิตย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานในพิธีเปดการอบรม และ
มีผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒๐๑ คน ประกอบไปดวย สื่อมวลชนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป คณะอาจารยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแกนและ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
๓) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
๔) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน
๕) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน
๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถามจำนวน ๒๐๑ ฉบับ พบวา
ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีการรับทราบขอมูลตาง ๆ ดังนี้
- การรับรูเรื่องบทบาทและอำนาจหนาที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ใน
ภารกิจดานการคุม ครองผูบ ริโภค เพิม่ ขึน้ หลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๙.๗๑
- การรับรูเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการโทรคมนาคมในปจจุบันเพิ่มขึ้น
หลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๘.๗๖
- การรับรูเ รือ่ งสภาพตลาดโทรคมนาคมไทยและการกำกับดูแลราคาคาบริการเพิม่ ขึน้
หลังจากเขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๘.๘๖

๕๐

รูปภาพที่ ๑๕ : ภาพบรรยากาศการอบรมใหความรูเรื่อง “คุณภาพ มาตรฐาน
และอัตราคาบริการโทรคมนาคม”

๒.๓ โครงการใหความรูเรื่อง ผลกระทบของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตอความปลอดภัยดานสุขภาพ
ของมนุษย ๕ ภูมิภาค (ตอเนื่อง)

๕๑

เมือ่ ป ๒๕๕๘ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ไดเล็งเห็นถึง
ปญหาในประเด็นเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับเสาสงสัญญาณโทรศัพทเคลือ่ นที่ ทีม่ จี ำนวนผูร อ งเรียน
เขามาเปนจำนวนมากในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสวนใหญผูรองเรียนจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรือเสาสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ วาจะมีผลกระทบ
ตอสุขภาพหากอาศัยอยูใกลบริเวณที่มีเสาสงสัญญาณฯ จึงไดมอบนโยบายให Cluster ดาน
การกำกับดูแลของ สำนักงาน กสทช. ประกอบดวย สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.)
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) สำนักบริหารโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ
เพือ่ สังคม (ถท.) และสำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.)
ดำเนินการจัดทำ “โครงการใหความรู เรื่อง ผลกระทบของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจาก
สถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลือ่ นทีต่ อ ความปลอดภัยดานสุขภาพของมนุษย ๕ ภูมภิ าค”

เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการตั้งเสาสงสัญญาณฯ ใกลที่อยูอาศัยและ
ชุมชนใหกับประชาชนในทุกภูมิภาคใหไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งการดำเนินการโครงการ
ดังกลาว รท. เปนผูรับผิดชอบเปนหลัก และมีการแตงตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการ
เผยแพรความรูเรื่องผลกระทบของการตั้งเสาสงสัญญาณฯ ใกลที่อยูอาศัยและชุมชน โดยมี
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เปนหัวหนาคณะทำงาน
การดำเนินโครงการดังกลาว กำหนดใหมกี ารลงพืน้ ทีแ่ ละจัดการอบรมใหความรู
เรื่อง “ผลกระทบของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตอ
ความปลอดภัยดานสุขภาพของมนุษย” ในจังหวัดตาง ๆ ทัว่ ทุกภูมภิ าค จำนวน ๑๐ ครัง้ ซึง่ ใน
ป ๒๕๕๘ ไดมีการลงพื้นที่ฯ ไปแลวจำนวน ๗ ครั้ง ใน ๗ จังหวัด ไดแก เชียงใหม ขอนแกน
แพร บุรีรัมย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสิงหบุรี ตอเนื่องมาในป ๒๕๕๙ ไดมีการลงพื้นที่ฯ
อีกจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองวังทอง โรงแรมขนอม โกลเดน บีช
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๒๓๗ คน โดยไดรับเกียรติจากผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธีเปดการอบรม
๒) จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองวีวัน ๒ โรงแรมวีวัน จังหวัด
นครราชสีมา มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๒๔๐ คน โดยไดรับเกียรติจากรองผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา เปนประธานในพิธีเปดการอบรม
๓) จังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หองสมิหลา ๒ โรงแรมบีพี จังหวัดสงขลา
มีผูเขารวมอบรม จำนวน ๒๕๒ คน โดยไดรับเกียรติจากรองผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปน
ประธานในพิธีเปดการอบรม
รูปแบบของการอบรมเปนลักษณะของการเสวนาใหความรูโดยทีมวิทยากร
ประกอบดวย ๑) ดร.อาจณรงค ฐานสันโดษ Scientist Emeritus, Health Canada ซึ่งเปน
ที่ปรึกษาทางวิชาการ ของสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
๒) นายแพทยพิบูล อิสสระพันธุ รองผูอำนวยการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ๓) นายพรเทพ จันทรคุณาภาส นักฟสิกสรังสีชำนาญการพิเศษ
สักนักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ๔) ผูอำนวยการสำนักมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ๕) ผูอำนวยการสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช. และ ๖) ผูอ ำนวยการสำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. พรอมทั้งเปดเวทีใหผูเขารวมการอบรมไดมีโอกาสไดซักถาม
ขอมูล ขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ และประเด็น
ที่เกี่ยวของอีกดวย

๕๒

ผลการดำเนินงาน
ในการลงพืน้ ทีแ่ ละจัดการอบรมใหความรู จำนวน ๑๐ ครัง้ (ป ๒๕๕๘ จำนวน ๗ ครัง้
ป ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ครั้ง) ไดมีการสำรวจความรูความเขาใจของผูเขารวมจัดการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการตั้งเสาสัญญาณฯ ใกลที่อยูอาศัยและชุมชน และเพื่อเปนการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย ดังมีรายละเอียดตามประเด็น ดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการอบรม
(๒) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเสาสงสัญญาณมือถือและความปลอดภัยตอสุขภาพ
(๓) การรับรูการประชาสัมพันธโครงการเผยแพรความรูเรื่องผลกระทบของการตั้ง
สถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลที่อยูอาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค
(๔) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากประเด็นผลสำรวจดังกลาวขางตน สรุปไดวา
๑. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการอบรม
ผูเขารวมการอบรม ประกอบดวย กลุมประชาชนทั่วไป รอยละ ๔๐ กลุม
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ ๓๐ และกลุมผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ผูน ำชุมชนนักวิชาการ สือ่ มวลชนในทองถิน่ และ NGO รอยละ ๓๐ ซึง่ กลุม เปาหมาย
ที่ไดเขารวมการอบรม ไดทำการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น ๒,๑๘๑ ตัวอยาง
๒. ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเสาสงสัญญาณมือถือและความปลอดภัยตอสุขภาพ
ภายหลังการเขารวมการอบรม ผลการศึกษาพบวา ผูเขารวมการอบรม
มีผลการรับรูดีขึ้นอยางมาก จากที่กอนเขารวมการอบรมรับรูในระดับความรูนอย ปานกลาง เพิ่มเปนผูเขารวมการอบรมเกือบทั้งหมดรับทราบขอมูลถึงรอยละ ๑๐๐
ซึ่งอยูในเกณฑระดับความรูมาก
๓. การสำรวจการรับรูก ารประชาสัมพันธโครงการเผยแพรความรูเ รือ่ งผลกระทบ
ของการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใกลที่อยูอาศัยและชุมชนใน
๕ ภูมิภาค
พบวา ผูเขารวมการอบรมเกือบทั้งหมดมีความพอใจในการจัดโครงการ
เผยแพรความรูฯ และพอใจตอชองทางการประชาสัมพันธของโครงการเผยแพร
ความรูฯ เห็นวามีความเหมาะสม สิง่ ทีต่ อ งการใหปรับปรุง คือ เพิม่ ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธใหบอยขึ้น เพิ่มการประชาสัมพันธในสื่อโทรทัศน และใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ
๕๓

๔. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
๔.๑ ตองการใหสำนักงาน กสทช. ดำเนินการประชาสัมพันธใหกวางขวาง
และครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนและหมูบาน ใหเขาถึงประชาชนมากที่สุด พรอมจัด
ทำสื่อประชาสัมพันธ อาทิ แผนพับ โปสเตอร เอกสารอื่น ๆ ไปแจกจาย และควร
เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเปนระยะ ๆ เพื่อกระจายความรูไปใน
วงกวางมากขึ้นและมีความตอเนื่องผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต
Social Media เปนตน นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการเผยแพร
ความรูฯ ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถนำความรูที่ไดรับไป
บอกตอกับบุคคลใกลชิด เชน ญาติ เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน เปนตน
๔.๒ ตองการใหมกี ารอบรมบอยมากขึน้ เพือ่ ใหมคี วามเขาใจและสามารถ
นำไปชีแ้ จงบุคคลอืน่ ใหเกิดความเขาใจรวมดวย และกระจายใหทว่ั ทุกที่ เขาถึงผูบ ริโภค
อยางใกลชิด และผูที่อยูในชนบทจะไดรูลึกถึงผลกระทบและไมตองกังวลอีกตอไป
ผลสรุปในภาพรวมจากการสำรวจความรูค วามเขาใจจากแบบสอบถามของ
ผูเขารวมการอบรม จำนวน ๑๐ ครั้ง พบวา การรับรูของกลุมเปาหมายกอนการเขา
รวมการอบรมเฉลีย่ อยูร ะหวาง รอยละ ๑๑.๘ - ๕๐.๗ และเมือ่ วิเคราะหเปรียบเทียบ
กับคารอยละการรับรูหลังเขารวมกิจกรรม พบวา การรับรูเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ
๙๙.๐ - ๑๐๐.๐

รูปภาพที่ ๑๖ : ภาพบรรยากาศการใหความรู เรื่อง ผลกระทบของการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากสถานีฐานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตอความปลอดภัยดานสุขภาพของ
มนุษย ๕ ภูมิภาค
๕๔

๓. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธและการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
ตระหนักรูใหแกผูบริโภค
๓.๑ สือ่ สิง่ พิมพเพือ่ เผยแพรความรูท เ่ี กีย่ วของกับการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม
การจัดทำสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค
ในกิจกการโทรคมนาคมในป ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมใหแกประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สรางความรู
ความเขาใจใหผูบริโภคมีความรูเทาทันและตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม และเพื่อประชาสัมพันธบทบาทและอำนาจหนาที่ของ กสทช. และสำนักงาน
กสทช. ในการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และชองทางในการรองเรียนปญหา
จากการใชบริการโทรคมนาคมใหแกผบู ริโภคใหเปนทีร่ จู กั มากขึน้ โดยมีการจัดทำสิง่ พิมพตา ง ๆ
ดังนี้
๑) หนังสือ “คูมือสำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
เปนการรวบรวมเนือ้ หาเกีย่ วกับปญหาจากการใชบริการ
โทรศัพทบา น โทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทมอื ถือ และอินเทอรเน็ต
เพื่อเผยแพรขอแนะนำสำหรับผูบริโภคที่ประสบปญหาจากการ
ใชบริการโทรคมนาคมวา เมือ่ ประสบปญหาแลวจะรองเรียนอยางไร?
รองเรียนไดทไ่ี หน? และตองเตรียมเอกสารประกอบการรองเรียน
อยางไร? รวมถึงผูบ ริโภคสามารถเลือกเขาสูก ระบวนการไกลเกลีย่
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมทีอ่ าจจะชวยใหปญ
 หายุตไิ ดอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีขอแนะนำวา ประเด็นปญหาใดที่อยูใน
อำนาจหนาที่ของสำนักงาน กสทช. และสามารถรองเรียนตอ
สำนักงาน กสทช. ได และประเด็นใดที่อยูนอกเหนืออำนาจของ
สำนักงาน กสทช. พรอมทั้งไดมีการแนะนำชองทางรองเรียนตอ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ การจัดพิมพครัง้ นีเ้ ปนการจัดพิมพครัง้ แรก
จำนวน ๗,๐๐๐ เลม
๒) หนังสือ “ทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ยของสำนักงาน กสทช.”

๕๕

เพื่อใชสำหรับการดำเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปนหนวยงานภายใต รท. โดยเปนการ
รวบรวมรายชือ่ ผูไ ดรบั การแตงตัง้ เปนผูไ กลเกลีย่ ของสำนักงาน กสทช.
ชุดปจจุบัน จำนวน ๑๐๐ เลม

๓) ชุดแผนพับ “เรื่องเดนควรรูสำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
เปนการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม
ปญหาที่ผูบริโภคจำนวนมากตองประสบ และสิทธิผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมที่ผูบริโภคควรรูในปจจุบัน จำนวน ๕ เรื่อง
ไดแก ๑. สิทธินารู.. สำหรับผูใชบริการมือถือแบบเติมเงิน
๒. บริการ 4G ดี..อยางไร ๓. ใชบริการโรมมิ่งในตางประเทศ/
ในประเทศไทย อยางรูเทาทัน ๔. หยุดขอความ SMS กวนใจ/
ไมตั้งใจสมัครดวยตนเอง และ ๕. กฎหมายฉบับใหมของ กสทช.
เพือ่ ปองกันการเอาเปรียบผูบ ริโภคจากการใชบริการโทรศัพทบา น
โทรศัพทสาธารณะ มือถือ และอินเทอรเน็ต ซึง่ การจัดพิมพครัง้ นี้
เปนการจัดพิมพครั้งแรก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด
๔) หนังสือ “ขอควรรู... คูมือออนไลน”
เปนการรวบรวมเนือ้ หาเกีย่ วกับการใชงานอินเทอรเน็ต
ทั้งอินเนอรเน็ตบานและอินเทอรผานโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ
อุปกรณสื่อสารตาง ๆ เชน รูปแบบการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
แนะนำอุปกรณทร่ี องรับการใชงานออนไลน วิธกี ารเลือกแพคแกจ
อินเทอรเน็ตใหเหมาะสมกับการใชงาน และกฎหมายนารูส ำหรับ
นักออนไลน เปนตน ซึง่ การจัดพิมพครัง้ นีเ้ ปนการจัดพิมพครัง้ แรก
จำนวน ๑๗,๐๐๐ เลม
๕) หนังสือ “สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
เปนการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย เพือ่ เผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับสิทธิผบู ริโภคในการใชบริการ
โทรคมนาคม ไดแก โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต โทรศัพทบาน
และโทรศัพทสาธารณะ ใหงา ยแกผใู ชบริการในการทำความเขาใจ
และสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการนำ
เสนอชองทางการรองเรียนเมื่อผูบริโภคไดรับปญหาจากการใช
บริการโทรคมนาคมเพื่อใหผูใชบริการสามารถสอบถามและ
รองเรียนปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จำนวน ๗,๐๐๐ เลม
๕๖

๖) หนังสือ “ถาม - ตอบ ปญหาดานโทรคมนาคม”
เปนการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย เพือ่ ใหความรูแ กผบู ริโภคในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการกำกับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม และการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมในลักษณะของคำถามและคำตอบ และเปนการให
ความรูแกผูบริโภค เพื่อใหสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดอยาง
เทาทันและไมถูกเอาเปรียบจากผูใชบริการ ซึ่งการจัดพิมพครั้งนี้
เปนการจัดพิมพครั้งที่ ๓ จำนวน ๗,๐๐๐ เลม
๗) หนังสือการตูน “สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม”
เปนการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย เพื่อเผยแพรใหผูบริโภคและประชาชนทั่วไปไดทราบถึง
สิทธิทพ่ี งึ มีตามกฎหมาย และชองทางการรองเรียนปญหาจากการ
ใชบริการโทรคมนาคมในรูปแบบการตนู สีสนั สดใสทีด่ งึ ดูดความสนใจ
อานแลวเขาใจงาย ซึ่งการจัดพิมพครั้งนี้เปนการจัดพิมพครั้งที่ ๕
จำนวน ๗,๐๐๐ เลม
๘) หนังสือ “คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม”
เปนการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย เพื่อเผยแพรความรูใหแกผูบริโภคและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคมใน
รูปแบบของคำถามและคำตอบที่อานงาย เชน การไกลเกลี่ย มี
องคประกอบอะไร กระบวนการไกลเกลี่ยมีผลดีตอคูกรณีอยางไร
ระยะเวลาในการไกลเกลี่ยนานเทาใด เปนตน ซึ่งมีการจัดพิมพ
ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม
๙) หนังสือการตูน “มือถือในมือเด็ก”

๕๗

เปนการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมใหเด็กและเยาวชน ใหเกิดความเขาใจจนนำไปสู
ความตระหนักรูถ งึ สิทธิของตนเอง และมีความรูเ ทาทันการใชบริการ
เทคโนโลยีและโทรคมนาคมจากผูใหบริการ ซึ่งการจัดพิมพครั้งนี้
เปนการจัดพิมพครั้งที่ ๕ จำนวน ๗,๐๐๐ เลม

นอกจากการจัดทำสือ่ สิง่ พิมพดงั กลาวแลว ในป ๒๕๕๙ รท. ยังไดดำเนินการเผยแพร
หนังสือและชุดแผนพับใหแกหนวยงานตาง ๆ รวมทัง้ ประชาชนทีเ่ ขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ รท.
จัดขึ้น และสำนักงาน กสทช. ในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอรับ
การสนับสนุนเอกสารเผยแพรดังกลาว จำนวนทั้งสิ้น ๖๑,๐๑๐ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หนังสือ “ขอควรรู...คูมือออนไลน” จำนวน ๒,๐๐๐ เลม
- หนังสือ “คูมือสำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำนวน ๒,๐๐๐ เลม
- หนังสือ “ถาม-ตอบ ปญหาดานโทรคมนาคม” จำนวน ๓,๐๖๐ เลม
- หนังสือ “สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำนวน ๔,๓๓๑ เลม
- หนังสือการตูน “มือถือในมือเด็ก” จำนวน ๒,๙๑๖ เลม
- หนังสือการตูน “สิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำนวน ๒,๔๐๔ เลม
- ใบปลิว “ใชมือถือริมโขง ระวัง! ถูกคิดคาบริการขามประเทศ” จำนวน ๑,๔๓๑ แผน
- แผนพับ “การคิดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ กรณีที่ไมมีผูรับสาย” จำนวน ๓๙๐ แผน
- แผนพับ “กสทช. กับบทบาทการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย” จำนวน ๙๗๑ แผน
- แผนพับ “วิธีงาย ๆ ในการปองกันการรับขอความที่ไมตองการ/SMS ขยะ”
จำนวน ๑๕๐ แผน
- หนังสือ “มือถือไปเมืองนอก (Mobile Passport)” จำนวน ๗,๕๒๑ เลม
- หนังสือ “สิทธิควรรู..สำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จำนวน ๘,๒๑๑ เลม
- หนังสือ “ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท” จำนวน ๙๗๑ เลม
- หนังสือ “ระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท” จำนวน ๑๕๐ เลม
- แผนพับ “รูเทาทันการหลอกลวง” จำนวน ๗,๙๖๑ แผน
- แผนพับ “การระงับขอพิพาททางเลือก” จำนวน ๓,๔๒๑ แผน
- แผนพับ “หยุดขอความ SMS กวนใจ/ไมตั้งใจสมัคร” จำนวน ๖,๓๙๑ แผน
- แผนพับ “ชองทางการรองเรียน” จำนวน ๖,๗๔๑ แผน

๕๘

๓.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสรางความตระหนักรูใหแกผูบริโภค
กรณีปญหาที่เกิดจาก SMS SPAM ระยะที่ ๓
สืบเนื่องจากการที่ สำนักงาน กสทช. ไดรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ทุกราย จัดทำชองทางในการยกเลิกบริการ SMS ผานระบบ IVR โทร *๑๓๗ โทรออก เบอร
เดียวทุกเครือขาย บริการฟรี ยกเวน TOT3G พิมพชื่อผูสงที่ไมตองการ เวนวรรคแลวพิมพ b
สง SMS ไปที่ ๑๓๗ บริการฟรี ตั้งแตป ๒๕๕๖ ซึ่งนับตั้งแตนั้นมา รท. ไดดำเนินการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักรูแกผูบริโภคกรณีปญหาที่เกิดจากการไดรับ SMS
กวนใจ/ไมตั้งใจสมัคร พรอมทั้งแนะนำชองทางในการยกเลิก SMS มาอยางตอเนื่อง โดยใน
ป ๒๕๕๙ รท. ไดจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสรางความตระหนักรูใหแก
ผูบริโภค กรณีปญหาที่เกิดจาก SMS SPAM ระยะที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมี
ความตระหนักรูเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการใชบริการ SMS เพื่อใหสามารถใชบริการไดอยาง
เทาทัน และรับทราบถึงชองทางยกเลิกการรับบริการ SMS และแกไขปญหาไดดวยตนเอง
รวมทัง้ เพือ่ เปนการประชาสัมพันธบทบาทและอำนาจหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช.
ในการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนเปนการเผยแพรชอ งทางการรองเรียน
ปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม ใหผบู ริโภคและประชาชนทัว่ ไปไดรบั ทราบ ภายใตกจิ กรรม
ดังกลาว รท. ไดดำเนินการ ดังนี้
ออกแบบปายโฆษณาขนาด ๑๕ ตารางเมตร และติดตั้งบนโครงปายโฆษณา
กลางแจงแบบถาวร ณ สำนักงานเขต กสทช. ๑๔ แหง ในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ไดแก
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑ จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๓ จังหวัดลำปาง
- สำนักงาน กสทช. เขต ๔ จังหวัดสงขลา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๕ จังหวัดจันทบุรี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๖ จังหวัดขอนแกน
- สำนักงาน กสทช. เขต ๗ จังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงาน กสทช. เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี
- สำนักงาน กสทช. เขต ๙ จังหวัดเชียงใหม
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๐ จังหวัดพิษณุโลก
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ จังหวัดภูเก็ต
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดระนอง
- สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ จังหวัดชุมพร
๕๙

รูปภาพที่ ๑๗ : ตัวอยางปายโฆษณาและการติดตั้งปายโฆษณา ณ สำนักงาน กสทช. เขต ๑๔ แหง
ออกแบบและเผยแพรโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสารแจกฟรี จำนวน ๒ ฉบับ
ไดแก นิตยสารแจกฟรี M2F จำนวน ๒ ครั้ง

รูปภาพที่ ๑๘ : โฆษณาในนิตยสารแจกฟรี

๖๐

ออกแบบและเผยแพรโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพในนิตยสารรายสัปดาห จำนวน ๒ ฉบับ
ไดแก นิตยสารมติชนสุดสัปดาห จำนวน ๒ ครั้ง

รูปภาพที่ ๑๙ : โฆษณาในนิตยสารรายสัปดาห

ออกแบบปายไวนิลโฆษณาขนาด ๑๕ ตารางเมตร และจัดสงไปยังสำนักงานเขต กสทช.
๑๔ แหง เพื่อใชติดตั้งในชวงตนป ๒๕๖๐

รูปภาพที่ ๒๐ : ปายไวนิลโฆษณาสำหรับติดตั้ง ณ สำนักงาน กสทช.เขต ๑๔ แหง
๖๑

๓.๓ การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ทางสื่อสิ่งพิมพ
ในชวงตนป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสราง
ความตระหนักรูใหแกผูบริโภค กรณีปญหาที่เกิดจากขอความรบกวน หรือ SMS SPAM ผาน
การจัดกิจกรรมและชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ เชน การจัดบูธนิทรรศการ การจัดอบรม
ใหความรู การประชาสัมพันธผานปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญหนาสำนักงาน กสทช. เขต
ในสวนภูมิภาค เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหแกผูบริโภค
และประชาชนทั่วไปมีความตระหนักรูเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
และบริการขอความสั้น (SMS) เพื่อใหสามารถใชบริการไดอยางเทาทัน และไดรับทราบถึงวิธี
แกไขปญหาดวยตนเอง อยางไรก็ตาม เพือ่ ใหการเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลปญหาทีเ่ กิดจาก
ขอความรบกวน หรือ SMS SPAM สามารถเขาถึงประชาชนในวงกวางขึน้ ในชวงปลายป ๒๕๕๙
รท. จึงไดดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวทางสื่อสิ่งพิมพเพิ่มเติม โดยเลือก
ประเด็นการยกเลิก SMS กวนใจ/ไมตง้ั ใจ ผาน *๑๓๗ โทรออก เบอรเดียวทุกเครือขาย บริการฟรี
(ยกเวน TOT 3G พิมพชื่อผูสงที่ไมตองการ เวนวรรคแลวพิมพ b สง SMS ไปที่ ๑๓๗) เปน
ประเด็นที่ใชลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี จำนวน ๒ ฉบับ ไดแก
๑) นิตยสารโพสตทูเดย ขนาดครึ่งหนาขาวดำ
ลงโฆษณา จำนวน ๒ ครั้ง
(ฉบับวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๒) นิตยสาร a day BULLETIN ขนาดครึ่งหนาขาวดำ
ลงโฆษณา จำนวน ๒ ครั้ง
(ฉบับวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
และทางสิ่งพิมพประเภทนิตยสารวางจำหนายรายเดือน จำนวน ๒ ฉบับ ไดแก
๑) นิตยสาร a day ขนาดครึ่งหนาขาวดำ
ลงโฆษณา จำนวน ๑ ครั้ง
(ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๙)
๒) นิตยสาร Wallpaper ขนาดเต็มหนาขาวดำ
ลงโฆษณาจำนวน ๒ ครั้ง
(ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๖๒

๓.๔ การจัดทำสือ่ วีดทิ ศั นการตนู แอนิเมชัน่ “มือถือในมือเด็ก” เพือ่ เผยแพรความรู
แกผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมกลุมเด็กและเยาวชน
รท. ไดจัดทำหนังสือการตูน “มือถือในมือเด็ก” เพื่อสงเสริมใหผูบริโภคมีความรู
เทาทันการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยไดจัดพิมพซ้ำหนังสือการตูนฯ ดังกลาวมาแลว ๕ ครั้ง
และไดดำเนินการเผยแพรหนังสือการตูนฯ ผานการจัดกิจกรรมและชองทางตาง ๆ มาเปนเวลา
หลายป และในป ๒๕๕๙ รท. มุงมั่นที่จะพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม จึงไดจัดสงผูแทนเขารวมการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติเด็กกับสือ่ ออนไลน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติอยางตอเนื่อง โดยในการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมฯ ไดเสนอแนะใหสำนักงาน กสทช. พัฒนาหนังสือการตูนฯ ไปเปนการตูนแอนิเมชั่น
เพือ่ ใหสอดรับกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนยุคปจจุบนั ซึง่ นิยมรับชมการตนู จากสือ่ มัลติมเี ดีย
ทดแทนการอานหนังสือการตนู อันจะเปนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชบริการโทรคมนาคม
และสือ่ ออนไลนอยูร เู ทาทัน ดวยเหตุดงั กลาว รท. จึงไดดำเนินการจัดทำสือ่ วีดทิ ศั นการตนู แอนิเมชัน่
“มือถือในมือเด็ก” ในรูปแบบ 2D พรอมคำบรรยายใตภาพ (subtitle) เปนภาษาไทยสำหรับ
ผูพิการทางหู และมีการคัดลอกวีดิทัศนฯ บรรจุลงแผน DVD จำนวน ๒,๕๐๐ แผน ในเบื้องตน
ไดมีการจัดสงไปยังสำนักงาน กสทช. ภาค จำนวน ๔ แหง
เพื่อเผยแพรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดสงไปยังโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน
๓๑๐ แหง รวมทั้งไดเผยแพรไปยังผูเขารวมกิจกรรมของ
กลุมมติเด็กกับสื่อออนไลน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครัง้ ที่ ๙ ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งมีผูเขารวมจากทั่วประเทศประมาณ
๒,๕๐๐ คน
๓.๕ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๕๘ ของ รท.

๖๓

รท. ไดดำเนินการจัดพิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำป ๒๕๕๘ ของ รท. จำนวน ๑,๐๐๐ เลม และไดเผยแพร
ใหแกหนวยงานตาง ๆ เชน องคกรคุมครองผูบริโภค หองสมุด
สำนั ก งานคณะกรรมการคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภค สำนั ก งานจั ง หวั ด
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จำนวน ๓๐๐ แหง
รวมทั้งหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. ไดรับทราบ
นอกจากนี้ รท. ไดนำรายงานดังกลาวลงเผยแพรในเว็บไซต
ของ รท. (http://tcp.nbtc.go.th) เพือ่ ใหผทู ม่ี คี วามสนใจสามารถ
เขาไปดาวนโหลดเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป

๓.๖ การจัดทำของที่ระลึกสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ดานการสงเสริมเครือขายและตระหนักรูใ หแกผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
“ของทีร่ ะลึก” เปนสือ่ ประชาสัมพันธทส่ี ำคัญอีกสือ่ หนึง่ ที่ รท. ใชในการเผยแพร
ใหผบู ริโภคและประชาชนทัว่ ไปไดรบั ทราบถึงบทบาทหนาทีข่ อง กสทช. และสำนักงาน กสทช.
ในการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ชองทางรองเรียนปญหาจากการใชบริการ
โทรคมนาคม เชน หมายเลข กสทช. คอลเซ็นเตอร โทรฟรี. ๑๒๐๐ เว็บไซต www.tcp.nbtc.go.th
เปนตน โดยของทีร่ ะลึกจะถูกนำไปใชประกอบการจัดกิจกรรม การประชุม และการอบรมตาง ๆ
ของ รท. สำนักงาน กสทช. ภาคทั้ง ๔ แหง และเครือขายภาคประชาชนของ รท. ที่มีอยูใน
๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ โดยในป ๒๕๕๙ รท. ไดผลิตของที่ระลึก จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. ปากกาสีน้ำเงิน คละลาย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

๒. หมวกแกป ที่ผลิตผามองตากูร คละสี จำนวน ๗๐๐ ชิ้น

๓. สมุดโนต ขนาด A5 กระดาษปอนด ความหนา ๘๐ แกรม
จำนวน ๑๐๐ หนา (๕๐ แผน) จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๔. รมพับ แบบ ๓ ตอน ผลิตจากผารม Polyester
แบบปกปอง UV จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๖๔

๕. กระเปาผาแคนวาส ๒ สี ขนาด ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร
ฐานและขาง ๑๒ เซนติเมตร หูหิ้วกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๑๑ นิ้ว
จำนวน ๒๕๐ ชิ้น

๖. พวงกุญแจ Rubber USB ความจุ 4GB
จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๗. แบตเตอรี่สำรองไฟ (Powerbank)
ขนาดความจุ ๑๐๔๐๐ mAh จำนวน ๑๕๐ ชิ้น

๘. เสื้อแจคเก็ต ดานนอกผลิตจากผาไมโครทัสลาน
ดานในผลิตจากผารมโพลีเอสเตอร จำนวน ๘๐ ตัว

ทั้งนี้ รท. ไดมีการจัดสงของที่ระลึกดังกลาวไปยังตัวแทนเครือขายภาคประชาชนทั้ง
๗๗ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูใหแก
ผูบริโภคในพื้นที่ ในป ๒๕๖๐ อีกดวย

๖๕

๔. การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ สงเสริมความตระหนักรู
ของผูบริโภค
๔.๑ การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระหวาง รท. และสำนักงาน กสทช.
ภาค ๑ – ๔ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน และพัฒนาทักษะและความรูบุคลากร
ในการนำเสนอขอมูลดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมตอสาธารณะ

สำนักงาน กสทช. ภาค ประกอบดวย สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ (ตั้งอยู ณ
จังหวัดนนทบุรี) สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ตั้งอยู ณ จังหวัดขอนแกน) สำนักงาน กสทช.
ภาค ๓ (ตั้งอยู ณ จังหวัดลำปาง) และสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ (ตั้งอยู ณ จังหวัดสงขลา)
เปนหนวยงานทีช่ ว ยสนับสนุน รท. ในการดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลเพือ่ สงเสริม
ความตระหนักรูของผูบริโภคในสวนภูมิภาค โดยที่ผานมา สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ ไดมี
การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมสิทธิของผูบ ริโภคในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอยางตอเนือ่ ง และมีการขอรับ
การสนับสนุนเอกสารเผยแพรและสือ่ ประชาสัมพันธตา ง ๆ รวมทัง้ วิทยากรจาก รท. เนือ่ งจาก
เจาหนาทีข่ องสำนักงานภาคยังขาดความรูใ นเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในป ๒๕๕๘
รท. จึงไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและความรูในการนำเสนอขอมูล
ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมตอสาธารณะ ใหแกบุคลากรของ รท. และ
สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหผปู ฏิบตั งิ านของสำนักงาน
กสทช. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการใชบริการโทรคมนาคมและสิทธิของผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม และสามารถนำมาปรับใชในการดำเนินงานคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรใหแกผูปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน กสทช. ภาค สามารถบรรยายใหความรูเรื่องการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมได

รูปภาพที่ ๒๑ : บรรยากาศการประชุมหารือรวมกันระหวาง รท. และ
สำนักงาน กสทช. ภาค

๖๖

รูปภาพที่ ๒๒ : บรรยากาศการฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรเบื้องตน
และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในป ๒๕๕๙ รท. จึง ไดจัด การอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและความรูในการนำเสนอขอมูลดานการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมตอสาธารณะ ใหแกบุคลากรของ รท. และสำนักงาน กสทช. ภาค
๑ – ๔ ขึน้ เปนรุน ที่ ๒ ระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอรท
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผเู ขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบดวย พนักงาน เจาหนาที่
ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ และ รท. จำนวนรวมประมาณ ๔๐ คน รูปแบบการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรทั้งจาก
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก แบงเปน ๒ สวน ไดแก
๑) การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๒) การพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรเบื้องตน
โดยในสวนที่สองไดรับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี
นักวิชาการและนักพูดชือ่ ดังใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยาย
และฝกปฏิบัติใหกับผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
นอกจากการการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาว ในชวง
วันสุดทายของการฝกอบรม รท. ยังจัดใหมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน
ระหวาง รท. และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ทัง้ ในเรือ่ งการสงเสริมความตระหนักรูข องผูบ ริโภค
และการรับและสงตอเรื่องรองเรียนดานกิจการโทรคมนาคมอีกดวย
๖๗

ภารกิจดานการสรางเครือขายผูบริโภค
๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนทั่วประเทศ
๑.๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูน ำเครือขายภาคประชาชน
ดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๙ – ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมชัน้ ๒ โรงแรมเอสรัชดา
ลีเชอร ถนนเทียมรวมมิตร รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยเปนการจัดอบรมตอเนื่องจากป ๒๕๕๘
ใหกบั ผูน ำและตัวแทนเครือขายภาคประชาชนทัง้ ๗๗ จังหวัด เพือ่ เพิม่ พูนความรูเ กีย่ วกับภารกิจ
ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. และงานดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เพื่อนำไปเผยแพรแกประชาชนในพื้นที่ตอไป โดยมีผูนำและตัวแทนเครือขายเขารวมอบรมฯ
จำนวน ๗๗ คน รูปแบบการจัดอบรมฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การบรรยายใหความรูแ ละเสวนาในประเด็นใหม ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจและ
สิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ “การประมูลคลืน่ ความถี่ ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz
ภารกิจเพื่อชาติและประชาชน” และ “เสาสงสัญญาณมือถือสงผลตอสุขภาพจริงหรือไม”
- การบรรยาย หัวขอ “การสือ่ สารสาธารณะเพือ่ สรางการรับรูส ทิ ธิผบู ริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ” โดย ดร.อภิชาติ ดำดี และทีมงาน
- การถอดบทเรียนการดำเนินงานดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมใหแกประชาชนในพื้นที่ของเครือขาย ๗๗ จังหวัด
- การนำเสนอการถอดบทเรียนการดำเนินงานดานการคุมครองสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมใหแกประชาชนในพื้นที่ของเครือขาย ๗๗ จังหวัด
- สรุปผลและมอบวุฒิบัตรแกผูเขารวมการอบรมฯ
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๗๗ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ รับทราบขอมูล
ในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจาก
เขาอบรม คิดเปน รอยละ ๙๖.๕๒

๖๘

รูปภาพที่ ๒๒ : บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนำเครือขายภาคประชาชน
ดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด
๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม สนับสนุน และใหความรูกับเครือขาย
ภาคประชาชนดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ใน ๔ ภูมิภาค
รท. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการสราง
ความรวมมือกับกลไกเครือขายภาคประชาชนใน ๗๗ จังหวัด ใน ๔ ภูมิภาค ใหมีความเขาใจใน
สิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสามารถทำหนาทีเ่ ปนกลไกเครือขายของสำนักงาน กสทช.
ซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องมาจากป ๒๕๕๘
รูปแบบของการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ เปนการบรรยายใหความรูเ กีย่ วกับสิทธิ
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม เรื่องเดนควรรู...
สำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และชองทางการรับเรื่องรองเรียนของสำนักงาน กสทช.
และมีชวงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็นระหวางสำนักงาน กสทช. กับภาคีเครือขาย
รวมทั้งการแบงกลุมเพื่อระดมความเห็นในการวางแผนการนำความรูที่ไดรับไปประชาสัมพันธ
ในพื้นที่ชุมชนและสาธารณะตอไป โดยมีผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน ๔ ภูมิภาค
ประกอบดวย เครือขายภาคประชาชนของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ใน
พื้นที่ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต รวมทั้งสิ้น ๗๐๙ คน ดังนี้

๖๙

ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมวาสิฏฐี
แกรนดบอลรูม ๓ ชั้น ๒ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบดวย เครือขายภาคประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอางทอง จำนวน ๑๘๐ คน
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บ ขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๗๘ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ รับทราบขอมูล
ในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
ประชุม คิดเปน รอยละ ๙๙.๘๓

รูปภาพที่ ๒๓ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
นิเวศรัตน โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา จำนวน
๑๘๐ คน
ผลการดำเนินงาน

จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๗๘ ฉบับ พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบ
ขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
หลังจากเขาประชุม คิดเปน รอยละ ๙๕.๔๙

๗๐

รูปภาพที่ ๒๔ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดชัยภูมิ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
พุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย เครือขายประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๗๔ คน
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๗๔ ฉบับ พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบ
ขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
หลังจากเขาประชุม คิดเปน รอยละ ๙๙.๕๗

๗๑

รูปภาพที่ ๒๕ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพะเยา

ภาคใต ณ จังหวัดพังงา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
ลีลาวดี โรงแรมพังงา เบย รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต
จำนวน ๑๗๕ คน
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน
๑๖๗ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ รับทราบขอมูล
ในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจาก
เขาประชุม คิดเปน รอยละ ๙๘.๒๓

รูปภาพที่ ๒๖ : ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพังงา
๑.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลไกเครือขายเยาวชนดานการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในหัวขอ “โทรคมนาคมไทย...กาวไปดวยกัน”
รท. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือขายความรวมมือกลุมเยาวชน ใหสามารถเปนกลไกในการดำเนินงานดานการ
คุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสริมสรางความรู เพิม่ พูนความเขาใจตอการมีบทบาท
ในการถายทอดองคความรูดานสิทธิผูบริโภคในการใชบริการโทรคมนาคม และสามารถให
คำแนะนำในการใชชอ งทางการรับเรือ่ งรองเรียน เมือ่ ประสบปญหาจากการใชบริการโทรคมนาคม
ทัง้ ตอตนเอง ครอบครัวและผูอ น่ื ไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยเปนการจัดตอเนือ่ งตัง้ แตป ๒๕๕๗
รูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เปนการบรรยายใหความรูและพูดคุย
เสวนาแลกเปลี่ยนขอซักถามในประเด็นโทรคมนาคม ตลอดจนระดมความคิดในการตอยอด

๗๒

การนำความรูเรื่องกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับไปประชาสัมพันธตอคนในครอบครัว บุคคลอื่น
และชุมชนตอไป โดยมีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบดวย ตัวแทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวนทั้งสิ้น ๔๒๘ คน ดังนี้
ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
วาสิฏฐี แกรนด บอลรูม ๓ ชั้น ๒ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูเ ขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบดวย ตัวแทนเยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ คน และอาจารย
ที่ปรึกษาโรงเรียนละ ๑ ทาน รวม ๑๒๑ คน ดังนี้
๑) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
๒) โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
๓) โรงเรียนดอนคาวิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี
๔) โรงเรียนดานชางวิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี
๕) โรงเรียนสงวนหญิง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๖) โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี
๗) โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
๘) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จังหวัดสุพรรณบุรี
๙) โรงเรียนอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐) โรงเรียนอูทองศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถามจำนวน ๑๐๓ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ รับทราบขอมูลในเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิม่ ขึน้ หลังจากการ
เขารวมประชุม คิดเปน รอยละ ๙๘.๙๔

๗๓
รูปภาพที่ ๒๗ : ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
นิเวศรัตน โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย ตัวแทนเยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
จำนวน ๑๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ คน และอาจารยที่ปรึกษาโรงเรียนละ ๑ ทาน จำนวน
๑๒๑ คน ดังนี้
๑) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ
๒) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
๓) โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
จังหวัดชัยภูมิ
๔) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ
๕) โรงเรียนภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
๖) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
๗) โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ
๘) โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
จังหวัดชัยภูมิ
๙) โรงเรียนคอนสวรรค
จังหวัดชัยภูมิ
๑๐) โรงเรียนแกงครอวิทยาคม
จังหวัดชัยภูมิ
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน ๑๑๐ ฉบับ พบวา ผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รับทราบขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
หลังจากเขาประชุม คิดเปน รอยละ ๙๑.๕๗

รูปภาพที่ ๒๘ : ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดชัยภูมิ
๗๔

ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
พุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย ตัวแทนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จำนวน ๙ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ คน และอาจารยทป่ี รึกษาโรงเรียนละ ๑ ทาน จำนวน ๙๙ คน
ดังนี้
๑) โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๒) โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๓) โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย
จังหวัดพะเยา
๔) โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๕) โรงเรียนถ้ำปนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๖) โรงเรียนดอกคำใตวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๗) โรงเรียนพะเยาวิทยา
จังหวัดพะเยา
๘) โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
๙) โรงเรียนพญาลอวิทยา
จังหวัดพะเยา
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน ๙๔ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ รับทราบขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจากเขา
ประชุม คิดเปน รอยละ ๙๘.๑๔

รูปภาพที่ ๒๙ : ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพะเยา

๗๕

ภาคใต ณ จังหวัดพังงา
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม
ลีลาวดี โรงแรมพังงา เบย รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประกอบดวย ตัวแทนเยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา
จำนวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ คน และอาจารยที่ปรึกษาโรงเรียนละ ๑ ทาน จำนวน
๘๗ คน ดังนี้
๑) โรงเรียนเกาะยาววิทยา
จังหวัดพังงา
๒) โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรประชาสรรค จังหวัดพังงา
๓) โรงเรียนคุระบุรีพัฒนาพิทยาคม
จังหวัดพังงา
๔) โรงเรียนตะกั่วทุงเทพทวีวิทยาคม
จังหวัดพังงา
๕) โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกุล”
จังหวัดพังงา
๖) โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
จังหวัดพังงา
๗) โรงเรียนทุงมะพราววิทยา
จังหวัดพังงา
ผลการดำเนินงาน
จากการเก็บขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม จำนวน ๗๔ ฉบับ พบวา ผูเ ขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ รับทราบขอมูลในเรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นหลังจาก
เขาประชุม คิดเปน รอยละ ๙๕.๓๙

รูปภาพที่ ๓๐ : ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดพังงา

๗๖

๑.๔ การจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ณ จังหวัดสุรินทร
ผูน ำเครือขายภาคประชาชน โดยสมาคมจิตอาสาสรางสุข ไดมหี นังสือที่ จสส.มสช.
พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียน เลขาธิการ กสทช. เพื่อขอความอนุเคราะห
วิทยากรและเจาหนาที่จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่
ของจังหวัดสุรนิ ทร เมือ่ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุรนิ ทร เนือ่ งจากประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่ดังกลาว มีความสนใจ และมีคำถามในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะเรื่อง SMS รบกวน เรื่องบริการโรมมิ่ง (เนื่องจากเปนพื้นที่ติดกับ
ชายแดนระหวางประเทศ) โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรนิ ทร จำนวน ๓๐๐ คน และเครือขายจิตอาสา
สรางสุข อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จำนวน ๑๐๐ คน
รท. จึงไดดำเนินการจัดอบรมฯ ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพร
ภารกิจดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. และ
เรื่องสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหเปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น และเปนการสงเสริม
ความรวมมือที่ดีกับกลไกเครือขายภาคประชาชน อันจะเปนประโยชนตอภาพลักษณที่ดีของ
สำนักงาน กสทช.
รูปแบบของการอบรมฯ เปนการบรรยายใหความรูเ กีย่ วกับสิทธิผบู ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม และการรับเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม และมีชวงกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความตระหนักรูใ นเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม การแลกเปลีย่ นความรู และการเสวนา
“เรื่องเดนควรรู...สำหรับผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม” โดยมีรายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้
๑) การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร
จำนวน ๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียน
แนงมุดวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร

๗๗

รูปภาพที่ ๓๑ : ภาพบรรยากาศการใหความรูแกนักเรียน ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา จังหวัดสุรินทร

๒) การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหแก
เครือขายจิตอาสาสรางสุข อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ มานารีสอรท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร

รูปภาพที่ ๓๒ : ภาพบรรยากาศการใหความรูแกเครือขายจิตอาสาสรางสุข จังหวัดสุรินทร

๒. กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายผูบริโภคใหม
๒.๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมและพัฒนาเครือขายนักศึกษาในการสรางความ
ตระหนักรูสิทธิผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันอุดมศึกษา
กลุม นิสติ นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
เปนอีกหนึง่ กลุม ผูบ ริโภคทีส่ ำคัญ เนือ่ งจากมีการใชเครือ่ งอุปกรณและบริการโทรคมนาคมตาง ๆ
ในการติดตอสื่อสารกันอยางแพรหลาย ทั้งในเรื่องสวนตัวหรือในเรื่องการเรียนการสอนตาง ๆ
รท. จึงไดจดั ใหมกี จิ กรรมเพือ่ สงเสริมและพัฒนาเครือขายนักศึกษาในการสรางความตระหนักรู
สิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ สงเสริมใหนสิ ติ นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษามีความรู ความเขาใจในสิทธิของผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และตระหนักถึงสิทธิ
ทีต่ นมีตามกฎหมาย และเพือ่ พัฒนาใหเกิดเครือขายนักศึกษาทีจ่ ะเปนกลไกสำคัญในการถายทอด
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคมไปสูน กั ศึกษาและบุคคลอืน่ ๆ ในสถาบัน
การศึกษาของตนได ภายใตกิจกรรมดังกลาว รท. ไดจัดใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“นักศึกษาตนแบบ..รูใ ชโทรคมนาคมอยางเทาทัน” ระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ จันทรารีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พรอมทัง้ นำคณะผูเ ขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
ดังกลาว เขาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๗๘

ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบดวย ผูแทนอาจารยและผูแทนนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน
๑๐ แหง ประกอบดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ รวมทัง้
วิทยากรและเจาหนาที่ กสทช. จำนวนผูเ ขารวมทัง้ สิน้ ๖๔ คน โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
ไดเนนเนือ้ หาในเรือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการใชบริการโทรคมนาคมตาง ๆ
อยางรูเทาทัน รวมถึงเรื่องเทคนิคการวางแผนประชาสัมพันธยุคใหม เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวม
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ใชเปนแนวทางในการสงตอความรูเ รือ่ งสิทธิผบู ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ไปยังบุคคลอื่นในสถาบันการศึกษาของตนได ทั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ยังไดจัดใหมี
การประกวดแผนการประชาสัมพันธใหความรูเ รือ่ งการใชบริการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษา
และมีการมอบรางวัลใหแกสถาบันที่ชนะการประกวดแผนการประชาพันธฯ โดยมีสถาบัน
การศึกษาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแกน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จังหวัดยะลา

๗๙

นอกจากนี้ ยังมีการมอบสือ่ ประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ อาทิ ชุดนิทรรศการ
เอกสารเผยแพร และอืน่ ๆ เพือ่ ใหผเู ขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ สามารถนำไปใชเผยแพร
ในสถาบันการศึกษาของตน อีกทัง้ ยังไดจดั ทำหนังสือทำเนียบผูเ ขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
เพือ่ อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานขอมูลและประสานความรวมมือระหวางผูเ ขารวม
จนเกิดเปนเครือขายนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อชวยสนับสนุนการดำเนินงานดานการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตอไป
๒.๒ การเขารวมประชุมคณะทำงานขับเคลือ่ นมติเด็กกับสือ่ ออนไลน ของสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สืบเนือ่ งจากเวทีเสวนา เรือ่ ง “จากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สูว าระแหงชาติ
การคุมครองเด็กในการใชสื่อออนไลน” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี เพือ่ เสนอรูปธรรมของ
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมาของหนวยงานองคกรและภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ โดยเสนอใหมีการจัดทำแนวทางการพัฒนากฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กในการ
ใชสอ่ื ออนไลนเพือ่ ใหเกิดการขับเคลือ่ นประเด็นดังกลาว ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบใหมอบหมายใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะดำเนินการแตงตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อออนไลน เปน ๑ ใน ๓ มติที่จะตองติดตามเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิแ์ ละทีจ่ ะตองนำเสนอในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและคุมครองเด็กและเยาวชนใน
การใชสื่อออนไลน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวของ จำนวน
๑๖ คน รวมถึงผูแทนของสำนักงาน กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ไดมอบหมายให รท. เปน
ผูแทนเขารวมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อออนไลนดังกลาวอยางตอเนื่อง
ดังนี้
- การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายวาดวยการคุมครอง
เด็กในการใชสื่อออนไลน
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมคณะทำงานชุดยอย ของคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อออนไลน
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- เวทีเตรียมความพรอมกลุมเครือขายสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนยราชการ แจงวัฒนะ
- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นอกจากนี้ รท. ยังไดประสานงานเพื่อรวมกับคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับ
สือ่ ออนไลนเพือ่ เขารวมนำเสนอความกาวหนาของการขับเคลือ่ นงาน ในประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย
เขารวมจัดการเสวนาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กลุมมติเด็กกับสื่อออนไลนใน
หัวขอ “เด็กไทย ๔.๐ ออนไลน รายหรือดี อยูที่ใคร?” และมอบหมายใหเจาหนาที่ของ รท.
เขารวมเปนคณะทำงานชุดยอยเพือ่ จัดทำเนือ้ หาสำหรับการผลิตวีดทิ ศั นสำหรับเผยแพรในการ
เสวนาและเผยแพรไปยังสมาชิกสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัด และการจัดทำชุดนิทรรศการ
เผยแพรภายในงาน อีกทัง้ ยังไดรว มออกบูธนิทรรศการและการจัดกิจกรรมรณรงคใหทกุ ภาคสวน
ตระหนักถึงสถานการณและอันตรายของสือ่ ออนไลนทม่ี ตี อ เด็กและเยาวชนในปจจุบนั ภายในงาน
ซึ่งถือเปนอีกชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทอำนาจและหนาที่ในการคุมครอง
ผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสงเสริมใหผบู ริโภคมีความรูเ ทาทันการใชบริการโทรคมนาคม
ของ รท.
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๒.๓ การเขาประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุม ครองเด็กและเยาวชน
ในการใชสื่อออนไลน ของ กดยช.
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กดยช.) ไดมีคำสั่ง
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๙ แตงตัง้ คณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุม ครองเด็กและเยาวชนในการใชสอ่ื ออนไลน
ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใต กดยช. โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ เปนประธาน
อนุกรรมการ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เปนรองประธานอนุกรรมการ มีผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผูแทน
เด็กและเยาวชน และผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงผูแทนสำนักงาน กสทช. รวมเปนอนุกรรมการ
รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหนาที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เพื่อสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลนใหทันตอสถานการณ
ขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตามประเมินผลยุทธศาสตรสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและ
เยาวชนในการใชสอ่ื ออนไลน เสนอและปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายทีเ่ กีย่ วของ พัฒนาระบบ
และกลไก รายงานผลการดำเนินงานตอ กดยช. เปนระยะ โดยในสวนของสำนักงาน กสทช.
ไดมอบหมายใหผอู ำนวยการสำนักรับเรือ่ งรองเรียนและคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(รท.) เปนผูแทนของสำนักงาน กสทช. เพื่อเปนคณะอนุกรรมการฯ และไดเขารวมการประชุม
ตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
- การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชน
ในการใชสอ่ื ออนไลน ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กองสวัสดิการเด็กและ
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมและปกปอง
คุม ครองเด็กและเยาวชนในการใชสอ่ื ออนไลน ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน ทาวเวอร
โดย รท. เห็นวา การรวมมือกับหนวยงานอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ หนวยงานภาครัฐ
จะทำใหสามารถปองกันและแกปญหาของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมในประเด็นการใช
สื่อออนไลนได ซึ่งแมวาการคุมครองผูโภคจากการใชงานสื่อออไนลนจะอยูนอกเหนืออำนาจ
หนาที่ของ รท. แตก็ไมละเลยที่จะเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอการใชงานสื่อออนไลน
ใหกบั ผูบ ริโภค อีกทัง้ ยังเห็นวา การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเปนอีกชองทางทีจ่ ะทำให
รท. สามารถเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทอำนาจและหนาทีใ่ นการคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม และสงเสริมใหผบู ริโภคมีความรูเ ทาทันการใชบริการโทรคมนาคมไปสูส าธารณชน
ในวงกวางได
๘๒

ภารกิจดานงานอำนวยการ

๑. งานบริหารบุคคล

๑.๑ อัตรากำลัง
รท. มีภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องกำหนดสวนงานภายในสำนัก สำนักงาน กสทช. ภาค
สถาบันและสำนักงานกองทุน และอำนาจหนาที่ โดยในป ๒๕๕๙ รท. มีอตั รากำลังรองรับภารกิจ
ดังกลาว ๒๙ อัตรา ประกอบดวย พนักงานประจำและพนักงานตามสัญญาจาง ๒๕ อัตรา และ
ลูกจาง ๔ อัตรา
สวนงาน

เพศ

วุฒิการศึกษา

ระดับตำแหนง/ เทียบเทา

ชาย หญิง ตรี โท เอก บ๑ บ๒ บ๓ ก๑ ก๒ ก๓ ลูกจาง

รวม

ผูอำนวยการสำนัก

๑

-

-

-

๑

-

๑

-

-

-

-

-

๑

รับเรื่องรองเรียนและ
ระบบฐานขอมูล

๔

๓

๓

๔

-

-

-

๑

๑

๓

-

๒

๗

พิจารณาเรื่องรองเรียน

๓

๕

๒

๕

-

-

-

-

๒

๔

๑

๑

๘

สงเสริมความตระหนักรู
และสรางเครือขาย
ผูบริโภค

๑

๗

๑

๗

-

-

-

๑

๒

๒

๒

๑

๘

ไกลเกลี่ยขอพิพาท

๑

๒

๑

๒

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

๓

งานอำนวยการ

-

๒

๑

๑

-

-

-

-

๒

-

-

-

๒

๘ ๑๘ ๑

-

๑

๓

๘ ๑๐ ๓

๔

๒๙

รวมทั้งสิ้น

๑๐ ๑๙

ตารางที่ ๑๐ : อัตรากำลัง ของ รท. ป ๒๕๕๙
ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ยังไมรวมพนักงานจางเหมาบริการ ๒๕ คน)
หมายเหตุ : อัตรากำลังทีร่ องรับภารกิจของ รท. จำนวน ๒๙ อัตรา ปฏิบตั งิ านจริงที่ รท. เพียง ๒๘ อัตรา
อีก ๑ อัตราในสวนพิจารณาเรื่องรองเรียน สำนักงานฯ ไดมีคำสั่งใหไปชวยปฏิบัติหนาที่
ประจำงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย ลี่สถาพรวงศา ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
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๑.๒ โครงสรางการแบงสวนงานและอำนาจหนาที่
การแบงสวนงานภายในสำนักเปนไปตามคำสัง่ สำนักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไดกำหนดไวใหสอดคลองกับภารกิจและอำนาจหนาทีข่ อง รท.
ที่ไดรับมอบหมาย โดยการบริหารงานขึ้นตรงกับรองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งโครงสรางการแบงสวนงานภายในสำนักไดมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานใหกับพนักงาน
ประจำ พนักงานตามสัญญาจาง ลูกจางและพนักงานจางเหมาบริการโดยคำนึงถึงความรู
ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมของบุคลากรที่มีอยูเปนหลัก ประกอบดวย ๔ สวน
๑ งาน ไดแก สวนรับเรื่องรองเรียนและระบบฐานขอมูล สวนพิจารณาเรื่องรองเรียน สวน
สงเสริมความตระหนักรูแ ละสรางเครือขายผูบ ริโภค สวนไกลเกลีย่ ขอพิพาท และงานอำนวยการ
สวนรับเรื่องรองเรียนและระบบฐานขอมูล
๑) รับเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม ใหคำปรึกษา ใหขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับผูรอง
๒) ติดตอประสานงานผูรองเรียน ผูรับใบอนุญาตและผูเกี่ยวของในกระบวนการ
เรื่องรองเรียน
๓) แกไขเรื่องรองเรียนในชั้นสำนักงาน
๔) จัดการฐานขอมูลระบบรับเรื่องรองเรียน และจัดทำสถิติขอมูลเรื่องรองเรียน
๕) ติดตามผลการดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูรับใบอนุญาต
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนพิจารณาเรื่องรองเรียน
๑) รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็นและชี้แจงเรื่อง
รองเรียนตอคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม กทค.
กสทช. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒) จัดทำรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
๓) ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับงานคดีที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๔) อำนวยการงานดานเลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนสงเสริมความตระหนักรูและสรางเครือขายผูบริโภค
๑) จัดทำขอเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๒) สื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธเชิงรุก สรางความตระหนักรูใหแกผูบริโภค
สนับสนุนใหผูบริโภคเกิดความรูและความเขาใจถึงสิทธิ รับทราบชองทางในการ
เรียกรองและคุมครองตัวเองอยางถูกตองและเหมาะสมของผูบริโภค

๘๔

๓) เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคและสงเสริมใหผูบริโภคใชประโยชน
จากขอมูลและขาวสาร
๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธและพัฒนาองคความรูดานการคุมครองผูบริโภค
๕) จัดทำรายงานประจำปและพัฒนาเนื้อหาและเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเปน
ชองทางในการสงผานขอมูลสูผูบริโภค
๖) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชนและเครือขายภาคประชาชน
ในการคุมครองผูบริโภค
๗) พัฒนาศักยภาพและสรางกระบวนการเรียนรูของเครือขายและสงเสริม สนับสนุน
และสรางความเขมแข็งของเครือขาย
๘) จัดทำฐานขอมูลเครือขายผูบริโภค
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนไกลเกลี่ยขอพิพาท
๑) ดำเนินการเพื่อใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามที่คูกรณีรองขอ
๒) สงเสริม เผยแพรและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท
๓) จัดทำระบบฐานขอมูลเรื่องไกลเกลี่ย
๔) จัดทำขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการดำเนินการไกลเกลี่ย ตลอดจนการประเมินผล
การไกลเกลี่ย
๕) ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และจัดทำทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ย
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานอำนวยการ
๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ และจัดทำหนังสือโตตอบทั่วไป รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร
๒) จัดทำแผนตาง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำป แผนงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจางแผนควบคุมภายใน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำป เปนตน
๓) ติดตามและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนตาง ๆ อาทิ รายงานผล
การดำเนินงาน รายงานการเบิกจายงบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจาง
รายงานการควบคุมภายใน และรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำป เปนตน
๔) ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ ไดแก จัดซื้อ จัดจาง ควบคุม ดูแลรักษา เบิกจาย ตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำป
๕) ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงานตนสังกัด
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘๕

๒. งานพัฒนาบุคลากร
รท. ไดจดั ทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป ๒๕๕๙ เพือ่ ใหบคุ ลากรของ รท. ไดมกี าร
พัฒนาตนเองใหมีความรูในงานที่เกี่ยวของ และพัฒนาทักษะในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
เพิม่ มากขึน้ พรอมทัง้ สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับสมรรถนะ
หลักที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว ดังนี้
๒.๑ หลักสูตร/โครงการที่ รท. เปนผูดำเนินการเอง
๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การทำงานดานการคุมครองผูบริโภคกับ
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015”
วันที่เขาอบรม ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑๕ คน
สถานที่ หองประชุม ๑ รท.
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การสรางสัมพันธภาพในงานและการ
สงเสริมการทำงานเพื่อผลิตภาพในองคกรดวยทีมงาน”
วันที่เขาอบรม ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จำนวน ๕๕ คน
สถานที่ แกงกระจานโบทเฮาท พาราไดซ รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี
๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ใหแก
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูที่เกี่ยวของ
วันที่เขาอบรม ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑๗ คน
สถานที่ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร
๔) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ใหแก
ผูไกลเกลี่ยของสำนักงาน กสทช. ชุดใหม และผูที่เกี่ยวของ
วันที่เขาอบรม ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๓๐ คน
สถานที่ โรงแรม สเปลนดิด แอท เขาใหญ

๘๖

๕) การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระหวาง รท. และสำนักงาน กสทช.
ภาค ๑ – ๔ และเขต เพื่อกำหนดแนวทางทำงานรวมกัน และพัฒนาทักษะ
ความรูบุคลากรในการนำเสนอขอมูลดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมตอสาธารณะ
วันที่เขาอบรม ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๔๐ คน
สถานที่ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๒ หลักสูตร/โครงการที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด
๑) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหบริการสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชน
(People’s Audit) รุนที่ ๒๐ จัดโดยสถาบันพระปกเกลา
วันที่เขาอบรม ๒๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก
๒) โครงการสัมมนาความรูดานการคุมครองผูบริโภคในยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๑ เรื่อง
นโยบายคุมครองผูบริโภคของอาเซียนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมขามพรมแดน
วันที่เขาอบรม ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมวินดเซอร สวีท กรุงเทพมหานคร
๓) โครงการสัมมนาวิชาการ “การสรางกลไกการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทดาน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Conciliation) ตามหลักปารีส
วันที่เขาอบรม ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร
๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกระบวนการระงับขอพิพาทออนไลน Online
วันที่เขาอบรม ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

๘๗

๕) โครงการสัมมนาเรื่อง ความรวมมือดานการสืบสวนเพื่อปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมของประเทศในกลุมอาเซียน
วันที่เขาอบรม ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๒ คน
สถานที่ โรงแรมการเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา

๖) การประชุมสัมมนา “รวมพลังภาคีเครือขาย คุมครองสิทธิ สรางวิถีแหง
ความเปนธรรม”
วันที่เขาอบรม ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร
๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
รุนที่ ๑ จัดโดยสถาบันพระปกเกลา
วันที่เขาอบรม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ หองอบรมสถาบันพระปกเกลา
ศึกษาดูงานตางจังหวัด
วันที่เขาอบรม ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
สถานที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ศึกษาดูงานตางประเทศ
วันที่เขาอบรม ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ ประเทศญี่ปุน
๙) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมและปกปอง
คุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน
วันที่เขาอบรม ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร
๑๐) การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ระดับกลาง รุนที่ ๑๘
วันที่เขาอบรม
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ สถาบันพระปกเกลา

๘๘

๒.๓ หลักสูตร/โครงการที่สำนักงาน กสทช. เปนผูดำเนินการ
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมุงสูมาตรฐาน ISO 9001 -2015
(จัดโดยสำนักทรัพยากรบุคคล)
วันที่เขาอบรม ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
จำนวน ๑๒ คน
สถานที่ โรงแรมกรุงศรีรีเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) การอบรมระบบ NBTC-CMU Lecture Series on Telecommunications
Economics ครั้งที่ ๓ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและยุทธศาสตร
ตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
(จัดโดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และ
๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
จำนวน ๙ คน
สถานที่ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
๓) การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือขายคุมครองผูบริโภครุนที่ ๔”
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมที.เค.พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๔) การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม Microsoft Ofﬁce
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๒ คน
สถานที่ สวทช.

๘๙

๕) การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม Microsoft Ofﬁce
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ และ
๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
จำนวน ๕ คน
สถานที่ สวทช.

๖) การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม Microsoft Ofﬁce
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๔ คน
สถานที่ สวทช.
๗) โครงการฝกอบรมหลักสูตร Driving Excellence in Public Governance
ระดับสูง (Advanced DEPG)
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ ประเทศสิงคโปร
๘) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใหบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส
ผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนที่”
(สถาบันพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๓ คน
สถานที่ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
๙) การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม Microsoft Ofﬁce
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ สวทช.
๑๐) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การคิดเชิงบวกเพื่อความเปนเลิศ
ขององคกร NBTC Positive Thinking for Excellence”
(สวนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน)
วันที่เขาอบรม ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑๐ คน
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอรท แอนด สปา
จังหวัดเพชรบุรี
๙๐

๑๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Competition Policy in the Digital Age”
(สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.
๑๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเจรจาเปดตลาดการคาบริการสาขา
โทรคมนาคมและโสตทัศน
(สำนักการตางประเทศ)
วันที่เขาอบรม ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๒ คน
สถานที่ โรงแรม Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
๑๓) การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลคาทรัพยากรโทรคมนาคม”
(สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๔ คน
สถานที่ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.
๑๔) การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหตนทุนผูประกอบการโทรคมนาคม”
(สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.
๑๕) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนขึ้นสูตำแหนงพนักงาน
ปฏิบัติการะดับสูง (สำนักพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๔ คน
สถานที่ หองฝกอบรม ชั้น ๘ สำนักงาน กสทช. (หลักสี่)

๙๑

๑๖) การฝกอบรมและถายทอดความรูในหัวขอ “การวิเคราะหขอมูลตนทุน
โครงสรางพื้นฐานสำหรับบริการอินเทอรเน็ต”
(สำนักโครงขายพื้นฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)
วันที่เขาอบรม ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ หองประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

๑๗) การสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางและความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน
และการคุมครองสิทธิมนุษยชน ระหวาง กสม. องคกรฝายนิติบัญญัติ
องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายตุลาการ”
(สำนักพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๑ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
กรุงเทพมหานคร
๑๘) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลการใชโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับบริการอินเทอรเน็ต
(สำนักโครงขายพื้นฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)
วันที่เขาอบรม ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๓ คน
สถานที่ ทอแสง โขงเจียม รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี
๑๙) การอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง”
(สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)
วันที่เขาอบรม ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๓ คน
สถานที่ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.
๒๐) การสัมมนา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
และการดำเนินคดีแบบกลุม
(สำนักพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
จำนวน ๑ คน
สถานที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
๒๑) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมสำหรับบุคลากร
สำนักงาน กสทช. (ปฐมนิเทศ)
(สำนักพัฒนาบุคลากรและวิชาการ)
วันที่เขาอบรม ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จำนวน ๔ คน
สถานที่ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต และ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น
๙๒

๓. งานอำนวยการ
๓.๑ การจัดการงานระบบสารบรรณ
ในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการตาง ๆ เพือ่ จัดการงานธุรการและงานสารบรรณ
ของสำนักใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
โดยมีการรับเขาหนังสือทั้งหมด ๑๔,๑๖๘ ฉบับ แบงเปน หนังสือจากหนวยงานภายนอก
สำนักงาน กสทช. จำนวน ๙,๗๖๕ ฉบับ หนังสือจากหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน
๔,๔๐๓ ฉบับ สำหรับการสงออกหนังสือตาง ๆ ไปยังหนวยงานอื่น ๆ นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น
๑๙,๔๓๙ ฉบับ แบงเปน หนังสือถึงหนวยงานภายนอกสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๖,๑๔๒ ฉบับ
และหนังสือถึงหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน ๓,๒๙๗ ฉบับ ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางขางทายนี้
เดือน

เรื่องรับเขา

เรื่องสงออก

หนวยงานภายนอก หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก หนวยงานภายใน

มกราคม

๔๔๖

๒๓๓

๗๙๐

๒๔๓

กุมภาพันธ

๘๔๖

๒๘๖

๑,๑๗๙

๒๕๑

มีนาคม

๑,๒๗๖

๓๓๖

๑,๙๑๗

๒๙๙

เมษายน

๗๒๙

๔๘๒

๑,๔๓๒

๑๙๙

พฤษภาคม

๘๒๓

๓๖๐

๑,๔๕๓

๒๒๔

มิถุนายน

๗๖๗

๔๓๑

๑,๖๕๖

๓๒๗

กรกฎาคม
สิงหาคม

๗๔๒
๙๐๙

๒๘๑
๔๕๑

๑,๓๓๘
๑,๔๓๐

๒๖๔
๓๗๗

กันยายน

๗๘๒

๔๙๔

๑,๓๖๘

๓๑๑

ตุลาคม

๗๗๔

๓๑๔

๑,๒๑๓

๒๓๔

พฤศจิกายน

๘๘๓

๓๗๕

๑,๓๓๗

๓๒๐

ธันวาคม

๖๘๘

๓๖๐

๑,๐๒๙

๒๔๘

๙,๗๖๕

๔,๔๐๓

๑๖,๑๔๒

๓,๒๙๗

รวม

ตารางที่ ๑๑ : จำนวนหนังสือรับเขา - สงออก ของ รท. ป ๒๕๕๙
๙๓

๓.๒ การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
(Key Performance Indicator: KPI)
ป ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. ไดมีการจัดทำตัวชี้วัด (Key Performance
Indicator: KPI) ภายใตกรอบการประเมินการทำงานของสำนักงาน กสทช. มิติ ๔ ดาน ไดแก
มิติดานประสิทธิผล (รอยละ ๕๐)
เพื่อตองการวัดเกี่ยวกับการบรรลุผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามภารกิจตาม
แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดกำหนด
ไวในป ๒๕๕๙ ซึ่งมิติดานประสิทธิผล รท. ไดกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน จำนวน
๑๓ ตัวชี้วัด โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รท. สามารถดำเนินการไดเกินเปาหมายที่กำหนด
จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด สำหรับที่เหลือจำนวน ๓ ตัวชี้วัด ตองขอยกเลิกเนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกทำให รท. ไมสามารถดำเนินการได
มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละ ๐)
เพือ่ ตองการประเมินการตอบสนองความคาดหวัง ความตองการของผูร บั บริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย แตเนื่องจากในมิติดานนี้ รท. ไมมีตัวชี้วัดในระดับสำนักจึงมิไดมีการ
ประเมินดานดังกลาว
มิติดานประสิทธิภาพ (รอยละ ๑๕)
เพือ่ ตองการประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุม คาในการบริหารทรัพยากร
และการใชจายงบประมาณ ที่มีการวัดผลสำเร็จตั้งแตการดำเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
จัดซือ้ จัดจางของสำนัก การตรวจรับงานภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำหนด และการเบิกจายจริง
ตามแผนการใชจายเงินเฉลี่ย ๓ ไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ ๒ - ๔ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙
รท. สามารถดำเนินการไดเกินเปาหมายที่กำหนด
มิติดานการพัฒนาองคกร (รอยละ ๒๐)
เพือ่ ตองการประเมินความสามารถในการพัฒนาองคกรระดับสำนักและวัดระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาองคกร ไดแก ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดการองคความรู
(KM) และการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในการทำกิจกรรม ๕ ส.
ภายใตตวั ชีว้ ดั ของสำนักงาน กสทช. รท. ไดกำหนดตัวชีว้ ดั จำนวน ๑๙ ตัวชีว้ ดั
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การทำงานของสำนักโดยวัดผลในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
องคกร พรอมทั้งไดมีการกระจายตัวชี้วัดของสำนักทั้ง ๑๙ ตัวชี้วัด ลงสูระดับบุคคลเพื่อวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรในสังกัด รท.

๙๔

สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผานมา รท. ไดทำการวัดและประเมินตัวชี้วัด
ทั้งหมดในระดับสำนักและระดับบุคคลตามเกณฑการประเมินที่ไดกำหนดไวในแตละตัวชี้วัด
ผลการประเมินสรุปไดวา รท. สามารถดำเนินการและบริหารจัดการงานตาง ๆ โดยบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑและเปาหมายที่ไดกำหนดไว โดยบางตัวชี้วัดอาจจำเปนตองขอยกเลิก
เนื่องจากเกิดผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การวัดระดับความ
สำเร็จในการจัดทำรางประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องมาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการ
โทรคมนาคมเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม พ.ศ. .... เรื่องดังกลาวจำเปนตองชะลอและยังไมสามารถดำเนินการได
ในขณะนี้จนกวาที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะออก พรบ. ที่เกี่ยวของ เพื่อจะ
ไดใชเปนแนวทางในการออกประกาศฉบับดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม การที่ รท. ไดขอยกเลิก
ตัวชี้วัดบางตัวไมทำใหสงผลเสียหายตอองคกร และผลการประเมินในปงบประมาณ ๒๕๕๙
ทีผ่ า นมาสามารถบงบอกไดวา การทำงานตามภารกิจของ รท. เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
อยูในเกณฑที่ดีในระดับที่ยอมรับได
๓.๓ การจัดทำระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดใหมรี ะบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ซึ่งเปนระบบที่ผูกำกับดูแลฝายบริหารและพนักงานทุกระดับของ
องคกรเปนผูก ำหนดใหมขี น้ึ โดยเปนการออกแบบการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน
ไวในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ เพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดำเนินงานจะบรรจุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซึ่งหมายถึงการ
บริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตขององคกร รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใชทั้งภายในและภายนอกองคกร
เปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได ทันเวลา และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานขององคกร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั งิ านทีอ่ งคกรไดกำหนดไวและการทีจ่ ะทำใหระบบการควบคุมภายในสามารถดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรทำควบคูไปกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร
(Risk Management) โดยหมายถึงกระบวนการในการกำหนดกลยุทธและการออกแบบให
สามารถบงชีเ้ หตุการณทอ่ี าจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอองคกร เพือ่ ใหสามารถจัดการความเสีย่ ง
ใหอยูใ นระดับทีอ่ งคกรยอมรับ เพือ่ ใหไดรบั ความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค
ที่องคกรกำหนดไว รวมทั้งในการทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองของการควบคุมภายใน
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและบริหารงานขององคกร หรืออีกนัยหนึ่ง
๙๕

สำนักงาน กสทช. เปนหนวยงานของรัฐทีม่ งุ หวังใหองคกรมีความยัง่ ยืนในอนาคตมีกระบวนการ
ทำงานที่มีความโปรงใสที่สามารถนำสูการปฏิบัติไดเปนไปตามวัตถุประสงคไมใหเกิดความ
เสียหายหรือเกิดปญหานอยที่สุด โดยมีความระมัดระวังและมีระบบของการควบคุมตอปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในป ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. ไดกำหนดใหมีการจัดทำระบบการควบคุม
ภายในใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เชนเดียวกันกับทุกปที่ผานมา พรอมกำหนดใหการควบคุม
ภายในระดับสำนักเปนตัวชี้วัดรวมในมิติดานการพัฒนาองคกรที่แตละสำนักภายในสำนักงาน
จะตองวัดผลในเรื่องดังกลาว โดยเกณฑการใหคะแนนไดกำหนดใหแตละสำนักจัดทำรายงาน
ประเมินผลการดำเนินการตามขอปรับปรุงระดับสำนัก และขอปรับปรุงการควบคุมรวมทีส่ ำคัญ
รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งแตละสำนักจะตองจัดสงผูแทนเขารวมเปนคณะทำงาน
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง และกำหนดใหมกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูใ นระดับ
สำนักและระดับสายงาน พรอมทัง้ จัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับสำนัก
และระดับสายงานตามแบบฟอรม ปย.๑ และ ปย.๒ ที่กำหนดไวตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินการเรือ่ งระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง
ในป ๒๕๕๙ รท. ไดจดั ทำรายงานขอปรับปรุงระดับสำนักและขอปรับปรุงการควบคุมรวมระดับ
สายงาน พรอมกับจัดสงผูแทนเขารวมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ รท. ไดมีการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับสำนักตามหลัก
ทฤษฎี COSO ทำการวิเคราะหองคประกอบและจัดทำรายงานผลการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายในป ๒๕๕๙ รวมถึงการจัดทำแนวทางการควบคุมภายในของสำนัก
ป ๒๕๖๐ ตามแบบที่สำนักงาน กสทช. ไว

๙๖

ภารกิจดานการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม
ดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีหนาที่ตรวจสอบการ
ดำเนินการของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม มิให
ดำเนินการใด ๆ ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ทั้งนี้ โดยให กสทช. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบดวยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
อันเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีข่ อง กสทช. ในการคุม ครองผูบ ริโภคดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนและในการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม โดยใหมีอำนาจในการ
พิจารณาและเสนอความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งรองเรียนและปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทัง้ นี้ ตามที่ กสทช. กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบกับมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงมีคำสัง่ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการคุม ครองผูบ ริโภคดานกิจการโทรคมนาคม โดยมีองคประกอบ
อำนาจหนาที่ คาตอบแทน และวาระการดำรงตำแหนง ดังนี้

๑. องคประกอบ

ที่ปรึกษา
(๑) พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ
(๒) รองศาสตราจารยประเสริฐ ศีลพิพัฒน
(๓) พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
(๔) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค
(๕) นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา
(๖) นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ
(๗) นายคณิต วัลยะเพ็ชร
(๘) รองศาสตราจารยศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
(๙) นายชัยฤกษ ดิษฐอำนาจ
(๑๐) พลโท ภัทรไพบูลย สังขสุวรรณ
(๑๑) พันตำรวจเอก พฤทธิพงษ ประยูรศิริ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

นางเดือนเดน นิคมบริรักษ
นายจาตุร เกิดบานชัน
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
ผูอำนวยการสำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(๑๖) ผูอำนวยการสวนพิจารณาเรื่องรองเรียน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๒. อำนาจหนาที่
(๑) พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนในการ
คุมครองผูบริโภค
(๓) ใหความเห็นและคำปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสำนักงาน
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(๔) รายงานผลการดำเนินการตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมทราบทุก
๖ เดือน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมอบหมายให
คณะอนุกรรมการมีวาระ ๒ ป นับตัง้ แตวนั ทีค่ ำสัง่ แตงตัง้ โดยไดรบั คาตอบแทนเปน
เบีย้ ประชุมตามขอ ๑๔ (๒) ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการประชุม
คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๙๘

รท. ไดสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคม เชน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ การพิจารณาและใหความเห็น
เกีย่ วกับเรือ่ งรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม และการจัดทำขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค ดังนี้
๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
รท. ไดดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม
๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ ครัง้ (เปนการประชุมรวมกับผูป ระกอบการดานโทรคมนาคมจำนวน ๑ ครัง้ )
ดังนี้
การจัดประชุม

วันที่จัดประชุม

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๘) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
๙) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
๑๐) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
๑๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
๑๒) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
๑๓) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

๙๙

(เปนการประชุมรวมกับผูประกอบการดานโทรคมนาคม)

๒. การดำเนินการตามอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการคุมครองผูโภค
ดานกิจการโทรคมนาคม
คณะอนุกรรมการคุมครองผูโภคดานกิจการโทรคมนาคมไดดำเนินงานตามอำนาจ
หนาที่ ดังนี้
อำนาจหนาที่ ขอที่ ๑ พิจารณาและใหความเห็นเรือ่ งรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม
ตามพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองผูโภคดานกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
พิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน
คณะอนุกรรมการฯ ไดจดั การประชุมและมีอนุกรรมการทีเ่ ขารวมประชุมในชวง
ระยะเวลาตัง้ แตเดือนมกราคมถึงธันวาคม ๒๕๕๙ เพือ่ พิจารณาและใหความเห็นเรือ่ งรองเรียน
ในกิจการโทรคมนาคม นับตั้งแตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดมคี ำสัง่ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ มีจำนวน
ทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง รายละเอียดดังนี้

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

จำนวนอนุกรรมการ
ที่เขารวมประชุม (คน)
๙
๘
๘
๘
๗
๘
๗

๘) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
๙) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
๑๐) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
๑๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
๑๒) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
๑๓) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙

๙
๘
๑๐
๙
๑๐
๙

การจัดประชุม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

(เปนการประชุมรวมกับผูประกอบการดานโทรคมนาคม)

๑๐๐

ทั้งนี้ นับตั้งแตการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เปนตนไป
นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอำนวยการสำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ไดทำหนาที่ผูชวยเลขานุการ แทนผูอำนวยการสำนักฯ คนเดิม
๒) จำนวนเรื่องรองเรียนที่บรรจุเปนวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม นับตั้งแตครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนนับตั้งแตครั้งที่
๑/๒๕๕๙ - ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ มีจำนวน ๑๒๑ เรื่อง ดังนี้
การจัดประชุม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

จำนวนเรื่องรองเรียน
ที่บรรจุเปนวาระพิจารณา
(เรื่อง)

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

๑๐
๑๒
๑๒
๕
๑๓
๗
-

๘) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
๙) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
๑๐) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
๑๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
๑๒) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
๑๓) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙

๑๒
๑๔
๑๐
๑๑
๗
๘

(เปนการประชุมรวมกับผูประกอบการดานโทรคมนาคม)

รวมเรื่องรองเรียนที่บรรจุเปนเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน

๑๐๑

๑๒๑ เรื่อง

อำนาจหนาที่ ขอที่ ๒ การใหความเห็นและขอเสนอแนะเกีย่ วกับบริการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค
คณะอนุกรรมการฯ ไดจดั การประชุมรวมกับผูใ หบริการโทรคมนาคม ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ
มีความเห็นดานการใหบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ดังนี้
๑) ระยะเวลาการเก็บขอมูลรายละเอียดการใชบริการ เพื่อพิสูจนความถูกตอง
ในการเรียกเก็บคาบริการที่มีการรองเรียน
ประเด็นปญหาคือเมือ่ มีการโตแยงเรือ่ งความถูกตองของการเรียกเก็บคาใชบริการ
ผูบริโภคจะขอใหผูใหบริการแสดงหลักฐานรายละเอียดของการใชบริการ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ ซึ่งตามกฎหมายโทรคมนาคมกำหนดใหผูใหบริการมีหนาที่
ตองพิสูจนความถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ แตที่ผานมาผูใหบริการฯ จะแจงวาเรื่อง
รองเรียนเกิดขึ้นนานมาแลว จึงไมไดเก็บหลักฐานไว
มติที่ประชุม
(๑) กรณีทม่ี หี นีค้ า งชำระ ผูใ หบริการตองพรอมพิสจู นขอ เท็จจริงเพือ่ ยืนยันความ
ถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการจนกวาจะหมดอายุความ เปนระยะเวลา ๒ ป
(๒) กรณีไมมหี นีค้ า บริการคางชำระและผูใ ชบริการไดโตแยงการเรียกเก็บคาบริการ
ภายใน ๓ เดือน ผูใหบริการตองเก็บขอมูลเพื่อยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ
จนกวาเรื่องรองเรียนจะยุติ โดยไมเกิน ๒ ป
(๓) หากผูใ หบริการเห็นวาการเก็บขอมูลผูใ ชบริการทีเ่ ปนหนีค้ า งชำระเกินระยะ
เวลา ๓ เดือน เปนภาระเกินสมควร ขอใหผูใหบริการแสดงขอมูลจำนวนผูใชบริการ แยกเปน
ผูใ ชบริการแบบชำระคาบริการลวงหนา และผูใ ชบริการแบบชำระคาบริการรายเดือน และแสดง
จำนวนผูใ ชบริการทีไ่ มชำระคาบริการภายในระยะเวลา ๙๐ วัน เพือ่ ประกอบการพิจารณาตอไป
รองเรียน

๒) การรวบรวมพยานหลักฐาน และขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง

ในการรวบรวมขอเท็จจริงเพือ่ เสนอใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรือ่ งรองเรียน
มักพบปญหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงไมครบถวน โดยสำนักงาน กสทช. ไดมหี นังสือแจง
สรุปประเด็นเรื่องรองเรียนและหลักฐานที่ตองการใหผูประกอบการทราบแลว เชน ตองการ
สัญญาใชบริการ รายละเอียดการใชบริการ CDR QOS เปนตน แตผูใหบริการฯ มักชี้แจงเรื่อง
รองเรียนเปนเอกสาร แตไมใหรายละเอียดของปญหาและไมไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม
(๑) ในอนาคต สำนักงาน กสทช. จะระบุเอกสารหลักฐานขั้นต่ำที่ผูใหบริการ
ควรตองสงให หากหลักฐานขั้นต่ำไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงได สำนักงาน กสทช. อาจขอ
ขอมูลเพิ่มเติม

๑๐๒

(๒) ขอใหผูใหบริการฯ มีกระบวนการสงหลักฐานใหเร็วขึ้น เพราะประกาศรับเรื่อง
รองเรียนฉบับใหมทม่ี กี รอบระยะเวลาการดำเนินการขัน้ ตอนตาง ๆ กระชับขึน้ กำลังจะมีผลบังคับใช
๓) เรื่องคิดคาโทรเปนวินาที
ผูแทนจากสำนักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)
ชีแ้ จงวา กทค. ไดมมี ติยนื ยันใหผรู บั อนุญาตคลืน่ ความถี่ ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz
คิดคาโทรศัพทเคลือ่ นทีต่ ามจริงหรือคิดคาบริการเปนวินาที โดยไดมอบหมายใหสำนักงาน กสทช.
ทำความเขาใจกับผูประกอบการในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และผูรับใบอนุญาต
ทั้ง ๓ คลื่นความถี่ ตองคิดคาบริการตามจริงทั้งบริการเสียงและบริการขอมูล
๔) การโฆษณา misleading/ mis-selling
ประเด็นเกี่ยวกับความเร็วที่ลดลงหลังจากใชบริการอินเทอรเน็ต ครบปริมาณตาม
แพ็กเกจไปแลว หรือ FUP เปนความเร็วที่นอยจนไมสามารถใชบริการได การปรับลดความเร็วนี้
จะสือ่ สารอยางไรใหผบู ริโภคเขาใจ และควรมีมาตรฐานทีเ่ ปนหลักประกันวา ความเร็วทีป่ รับลดลง
นั้น ไมควรต่ำกวาเทาไร
มติที่ประชุม
(๑) ใหสำนักงาน กสทช. มีหนังสือสอบถามผูใ หบริการเกีย่ วกับแนวทางการปรับลด
ความเร็วอินเทอรเน็ตเมื่อใชบริการครบตามแพ็กเกจ (FUP) วาความเร็วควรเปนเทาไร นอกจาก
๖๔ และ ๑๒๘ Kpbs และ หากจะมีแพ็กเกจที่ FUP สามารถใชความเร็วได ๓๘๔ หรือ ๒๕๖ Kpbs
ควรมีราคาเทาไร
(๒) ใหสำนักงาน กสทช. พิจาณาวาจะปรับมาตรฐานความเร็ว (QOS) ของบริการ
โทรคมนาคมประเภทขอมูลสำหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเทคโนโลยี 4G หรือไม และ
ควรเปนอยางไร
๕) การถูกคิดคาบริการ voice mail โดยไมมีเจตนาฝากขอความ
ปญหาคือกอนตัดเขาสูบริการฝากขอความเสียง (voice mail) ควรมีระยะเวลาให
ผูโทรไดตัดสินใจวาจะฝากขอความหรือไม หรือควรเปลี่ยนแปลงวิธีการฝากขอความโดยใหผูที่
ตองการฝากขอความกดหมายเลขที่กำหนดเพื่อแสดงเจตนาวาตองการจะฝากขอความกอน และ
การเปดใชบริการ voice mail ควรเปนความสมัครใจของผูใชบริการ
มติที่ประชุม
๑๐๓

ขอใหผูใหบริการฯ นำไปพิจารณาวา voice mail ควรเปนบริการที่ตองสมัครและ
ผูใหบริการฯ ตองเก็บหลักฐานการสมัครไวดวย เนื่องจากการเปดบริการ voice mail จะมีผล

ทำใหผูบริโภคที่เปดใชบริการโรมมิ่งและอยูตางประเทศ เกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น และระยะเวลา
รอสายของบริการ voice mail ไมควรแตกตางหรือลดนอยลงกวาบริการตามปกติ และทุก
ผูใหบริการฯ ควรมีวิธีการยกเลิกบริการ voice mail แบบไมเสียคาบริการ
๖) การโทรหาคอลเซ็นเตอรตองเสียคาบริการ
มีขอเสนอวาการโทรหาคอลเซ็นเตอรควรเปนบริการฟรี หรือหากคิดคาบริการ
ก็ตอ งคิดตามอัตราคาบริการในแพ็กเกจ นอกจากนีก้ รณีทโ่ี ทรไปเลขหมายพิเศษ ๓ หลัก หรือ
๔ หลัก ควรคิดคาบริการรวมอยูในรายการสงเสริมการขายดวย
ความเห็นและขอสังเกตคณะอนุกรรมการฯ
ตามประกาศ กทช. เรือ่ ง กระบวนการรับเรือ่ งรองเรียนฯ ผูใ หบริการตองจัดให
มีเลขหมายรองเรียนฟรี และควรแจงเลขหมายรองเรียนไวในใบแจงหนี้ เพื่อใหผูใชบริการ
รับทราบดวย แตในขอเท็จจริงยังมีการรองเรียนวาการคิดคาบริการในการโทรไปคอลเซ็นเตอร
ไมรวมอยูในรายการสงเสริมการขาย
๗) คาบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ
ความเห็นและขอสังเกตคณะอนุกรรมการฯ
(๑) หากมีการสมัครโรมมิ่ง ผูใหบริการฯ ตองแจงเรื่อง call forward กับผูใช
วาจะทำใหตองเสียคาบริการเพิ่มขึ้น ๒ ตอ
(๒) ผูบริโภคสามารถเลือกโรมมิ่งเฉพาะบริการเสียงหรือขอมูลไดหรือไม
อำนาจหนาที่ ขอที่ ๓ ใหความเห็นและคำปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๑) การจำกัดวงเงินใชบริการ (credit limit)
การจำกัดวงเงินใชบริการควรครอบคลุมถึงบริการตาง ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย
เชน mobile payment international roaming etc. ควรมีมาตรฐานทีช่ ดั เจนวา การจำกัด
วงเงินใชบริการควรมีเงื่อนไขอยางไรบาง เพื่อใหผูประกอบการทุกรายมีแนวปฏิบัติเหมือนกัน
การจำกัดวงเงินใชบริการนั้นควรเปนการจำกัดวงเงินคาใชบริการในแตละเดือนหรือเปนการ
จำกัดวงเงินรวม ในเรือ่ งนี้ ผูป ระกอบการแตละรายมีการกำหนดเงือ่ นไขทีแ่ ตกตางกัน การจำกัด
วงเงินจะเกีย่ วของกับการระงับการใชบริการดวย เชน การจำกัดวงเงินไว ๑,๐๐๐ บาท เดือนแรก
ใชไปแลว ๙๐๐ บาท เดือนที่ ๒ ใชบริการอีก ๑๐๐ บาท เมือ่ มีคา บริการถึงยอด ๑,๐๐๐ บาท
จะถูกตัดสัญญาณทั้งที่ยังคางชำระไมถึง ๒ รอบการใชบริการ จึงเห็นวา ควรเปนการจำกัด
วงเงินตอเดือน อยางไรก็ตาม แมจะจำกัดวงเงินคาใชบริการตอเดือน แตกต็ อ งมีการจำกัดวงเงิน

๑๐๔

คาใชบริการรวมของทุกบริการดวย เพือ่ ปองกันปญหาคาบริการสูงโดยไมรตู วั และตองพิจารณา
วาการจำกัดวงเงินจะครอบคลุมบริการใดบาง เชน mobile payment เพราะในโลกธุรกิจไมมี
บริการใดทีไ่ มมกี ารจำกัดวงเงิน กลาวคือผูป ระกอบการตองแจงเงือ่ นไขการจำกัดวงเงินใชบริการ
ใหผบู ริโภครับทราบ เชน ไมรวมคาบริการตามแพ็คเกจทีส่ มัครไว ตองมีการแจงเตือนใหผบู ริโภค
รับทราบเมือ่ ใกลถงึ วงเงินใชบริการทีจ่ ำกัดไว รวมทัง้ ขัน้ ตอนการขอขยายวงเงินเมือ่ มีคา ใชจา ย
เต็มตามจำนวนที่จำกัดไว ควรกำหนดเปนแนวทางใหชัดเจนวาเปนอยางไร
๒) การกำหนดอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใชงานที่
เปนจริงโดยคิดเปนวินาที
ตามทีส่ ภาปฏิรปู แหงชาติ (สปช.) ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยเห็นชอบ
รายงานผลการศึกษาเรื่อง การกำหนดอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามระยะเวลาการ
ใชงานที่เปนจริงโดยคิดเปนวินาที หลังจากนั้น ผูประกอบการจึงไดจัดทำรายการสงเสริมการ
ขายแบบคิดคาบริการเปนวินาทีขน้ึ จำนวนหนึง่ แตมจี ำนวนนอย และมีอตั ราคาบริการทีแ่ พงขึน้
แมวา สำนักงาน กสทช. ไดจดั แถลงวาคาโทรศัพทบนคลืน่ ความถี่ ๙๐๐ และ ๑๘๐๐ MHz ทีจ่ ดั
ประมูลไปนัน้ จะตองคิดตามจริงเปนวินาที จึงขอใหเรงรัดการคิดคาโทรเปนวินาทีทง้ั ระบบโดยเร็ว
สวนในดานการปดเศษคาโทรนั้น จึงกลาวไดวาการคิดคาโทรตามจริงเปนวินาทีหรือการหาม
ปดเศษคาโทรนั้น เปนไปเพื่อประโยชนของผูบริโภคอยางแทจริง นั่นคือการไมตองจายในสวน
ทีไ่ มไดใชบริการ ซึง่ เปนหลักการพืน้ ฐานทีเ่ ปนธรรมของผูบ ริโภค ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ผูแทนจากสำนักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) ชี้แจงวา กทค.
ไดมีมติยืนยันใหผูรับอนุญาตคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz คิดคา
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามจริงหรือคิดคาบริการเปนวินาที โดยไดมอบหมายใหสำนักงาน กสทช.
ทำความเขาใจกับผูประกอบการในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น
วาควรมีการปรับหนวยนับในการคิดคาบริการโทรศัพทใหเหมาะสม อีกทั้ง สภาปฏิรูปแหงชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไดผลักดันเรื่องนี้ จึงควรปรับหนวยนับในการ
คิดคาบริการโทรศัพทใหเปนมาตรฐานของประเทศ โดยคิดคาบริการตามจริง ซึ่งจะใชทั้งกับ
บริการเสียงและบริการขอมูล จึงควรเสนอตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกำหนดเปน
นโยบายใหผูรับใบอนุญาตทั้ง ๓ คลื่นความถี่ ตองคิดคาบริการตามจริงทั้งบริการเสียงและ
บริการขอมูล
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๓) การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขสัญญาการใหบริการ โดยไมแจงใหทราบลวงหนาและ
ไมไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ
กรณีทผ่ี ปู ระกอบการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายใหผบู ริโภคโดยอัตโนมัติ
นัน้ รายการสงเสริมการขายทีเ่ ปลีย่ นใหผบู ริโภค ควรมีสทิ ธิประโยชนทด่ี ขี น้ึ มิใชเปลีย่ นแลวทำให
ผูบริโภคไดรับสิทธิประโยชนลดลง ผูประกอบการทุกรายควรมีแพ็คเกจพื้นฐานที่คิดคาบริการ
ตามที่ผูบริโภคใชงานจริง หากรายการสงเสริมการขายที่ผูบริโภคสิ้นสุดลงและผูใชบริการมิได
เลือกรายการสงเสริมการขายใหม หากบริษทั ฯ ยังมีรายการสงเสริมการขายในลักษณะเดียวกัน

กับทีผ่ บู ริโภคเคยใช บริษทั ก็ควรเลือกรายการสงเสริมการขายนัน้ ใหผบู ริโภคใชงาน กรณีทไ่ี มมี
รายการสงเสริมการขายในลักษณะเดิม บริษทั ฯตองใหผบู ริโภคใชรายการสงเสริมการขายพืน้ ฐาน
ดังนัน้ จึงควรกำหนดอัตราขัน้ สูงและเงือ่ นไขสัญญาทีต่ อ งเขียนชัดเจน แตไมไดไปกำหนดระยะ
เวลาของรายการสงเสริมการขาย การกำหนดอัตราขัน้ สูงของคาบริการในกิจการโทรคมนาคมนัน้
เปนอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการทีจ่ ะประกาศกำหนดตามลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น กสทช. ควรเรงกำหนดอัตราขั้นสูงใหครอบคลุมบริการประเภทตาง ๆ
เพิม่ เติมจากบริการ 2G สวนเรือ่ งระยะเวลาของรายการสงเสริมการขายเห็นวา ผูป ระกอบการ
ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของรายการสงเสริมการขายแตละแพ็คเกจใหผูบริโภค
ทราบโดยชัดเจน รวมทัง้ เงือ่ นไขทีเ่ ปนสาระสำคัญอืน่ ๆ เชน เมือ่ หมดรายการสงเสริมการขาย
แลว ผูบ ริโภคจะตองจายคาบริการในอัตราเทาใด เพือ่ ใหผบู ริโภคมีขอ มูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ และควรแจงเตือนเมื่อใกลครบกำหนดระยะเวลาสงเสริมการขาย หรืออาจ
กำหนดเงื่อนไขวาหากผูประกอบการมิไดแจงใหผูใชบริการทราบถึงระยะเวลาสิ้นสุดรายการ
สงเสริมการขาย ผูประกอบการจะไมมีสิทธิเปลี่ยนรายการสงเสริมการขายใหผูบริโภคโดย
ไมไดรับความยินยอม สวนผูบริโภคหากไมชอบรายการสงเสริมการขายที่เครือขายเดิมมี
ก็สามารถยายไปใชเครือขายที่ผูบริโภคมีความตองการได
ในการเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขาย ควรดำเนินการดังนี้
๑) กำหนดเปนกติกาวาผูใหบริการตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนากอน
รายการสงเสริมการขายจะสิ้นสุดประมาณ ๑ - ๒ เดือน
๒) ผูใหบริการตองแสดงรายการสงเสริมการขายทั้งหมดบนเว็บไซต โดยให
สะดวกในการคนหา
๓) ผูใหบริการเสนอรายการสงเสริมขายใหมใหกับผูใชบริการ
๔) ผูใชบริการเลือกรายการสงเสริมการขายที่ตองการตามที่แจงในเว็บไซต
หรือตามที่ผูใหบริการแนะนำ
๕) ในกรณีทผ่ี ใู ชบริการไมเลือกรายการสงเสริมการขายผูใ ชบริการจะถูกกำหนด
ใหใชรายการสงเสริมการขายที่เหมาะสมตอไป โดยหากผูใหบริการได
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้แลว จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริม
การขายของผูใ ชบริการได ทัง้ นี้ การแจงการสิน้ สุดรายการสงเสริมการขาย
และการเสนอรายการสงเสริมการขายใหมนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเปน
ผูกำหนดแนวทาง วิธีการที่ชัดเจนใหผูใหบริการทราบ

๑๐๖

๔) การโฆษณาเกี่ยวกับ speed internet ไมไดความเร็วเฉลี่ยที่สามารถใชงาน
ไดตามที่โฆษณาไว
เสนอใหมีบังคับเปนการทั่วไปใหผูประกอบการทุกรายใหบริการอินเทอรเน็ต
ใหไดมาตรฐานตามที่ไดโฆษณาไว โดยเฉพาะการโฆษณาและสัญญาที่ระบุวา ใชงานตอเนื่อง
ไมจำกัดตามความเร็วสูงสุดไมเกินกำหนด (Fair usage policy) และบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดเพื่อประโยชนของผูบริโภค เพื่อใหเปนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๓ ทั้งนี้ ในประกาศมาตรฐานการใหบริการ
ขอมูล ผูป ระกอบการจะตองใหบริการไมตำ่ กวา ๓๔๕ กิโลบิตตอวินาที แมวา จะปรับลดความเร็ว
จาก Fair usage policy ลงมา ก็ตองใหบริการตามมาตรฐาน 3G คือ ไมต่ำกวา ๓๔๕ กิโลบิต
ตอวินาที ตามที่ประกาศกำหนดและควรแกไขขอความในเงื่อนไขรายการสงเสริมการขายจาก
“ความเร็วสูงสุดไมเกิน...” เปน “ความเร็วสูงสุดไมต่ำกวา ...” เปนตน

๑๐๗

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช.
๑. การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM)
ของสำนักงาน กสทช.
ภายใตยุทธศาสตรของการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กสทช. ไดกำหนดความ
ตองการไวในยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาสำนักงาน กสทช. สูองคกรแหงการเรียนรู” โดยกลยุทธ
ที่ ๒ กำหนดใหมีการพัฒนาการจัดการความรูและเสริมสรางการเรียนรูในองคกร และจัดทำ
เสนทางการจัดการความรูของสำนักงาน กสทช. (NBTC KM Roadmap) ระยะเวลา ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และในแตละปที่ผานมา สำนักงาน กสทช. ไดกำหนดเปาหมายหลัก
ตามเสนทางการจัดการความรูของสำนักงาน กสทช. ระยะเวลา ๓ ป ดังนี้
ป ๒๕๕๗
เปาหมายหลัก : ริเริ่มโครงการและจัดตั้งชุมชนสนับสนุนนักปฏิบัติการเรียนรู
(Community of Practice: CoP)
การดำเนินการของสำนักงาน กสทช. :
ไดมกี ารจัดตัง้ ชุมชนนักปฏิบตั กิ ารเรียนรู (Community of Practice: CoP)
จำนวน ๙ CoPs ไดแก
- CoP1 ยุทธศาสตร
- CoP2 เทคโนโลยีและวิชาการ
- CoP3 กำกับดูแล
- CoP4 กสทช. ภูมิภาค
- CoP5 คุมครองผูบริโภค
- CoP6 กฎหมาย
- CoP7 ICT
- CoP8 HRM/HRD
- CoP9 สนับสนุน
การมีสวนรวมของสำนัก รท. :
- จัดสงผูแทนเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
- เขารวมการประชุมและทำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการองคความรูข องสำนักงาน กสทช.
- เขารวมกลุมชุมชนนักปฏิบัติการเรียนรู CoP5 คุมครองผูบริโภค
- เขารวมงานกิจกรรมในวัน NBTC DAY ประจำป ๒๕๕๗

๑๐๘

ป ๒๕๕๘
เปาหมายหลัก : - จัดทำคูมือ/กระบวนงาน
- จัดทำรายชื่อผูเชี่ยวชาญในงาน (Expert Directory) ระดับสำนัก
การดำเนินการของสำนักงาน กสทช. :
- จัดทำคูม อื /กระบวนงาน และรายชือ่ ผูเ ชีย่ วชาญในงาน (Expert Directory)
ระดับสำนักทุกสำนัก จำนวน ๕๖ คูมือ/กระบวนงาน
- จัดทำคูมือ/กระบวนงานระหวางสำนัก (สหวิทยาการ) จำนวน ๙ คูมือ/
กระบวนงาน
- นำคูมือ/กระบวนงานเผยแพรลงในระบบ KMS ของสำนักงาน กสทช.
การมีสวนรวมของสำนัก รท. :
- กำหนดผูรับผิดชอบเปนผูแทน KM จำนวน ๔ คน
- ผูแทน KM ไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
- ผูแทน KM เขารวมประชุมทบทวนการดำเนินการตาม CoPs ตาง ๆ และสำนักงานฯ แจงมี
การปรับปรุงกลุม ๙ CoPs เปนกลุมสหวิทยาการเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหวางสำนัก
- จัดทำรายชื่อผูเชี่ยวชาญ (Expert Directory) ในงาน จำนวน ๓ คน
- จัดทำองคความรูที่เกี่ยวของกับงานในสำนักจำนวน ๒ คูมือไดแก คูมือการรับเรื่องรองเรียนใน
กิจการโทรคมนาคม และคูมือการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
- นำไฟลขอมูลองคความรูที่จำเปนพื้นฐานบรรจุไวในระบบ KMS ของสำนักงาน กสทช.
- รท. ไดมอบหมายใหผแู ทนดำเนินการและถายทอดขอมูลองคความรูใ นชองทางของการประชุม
สำนักดวยการบอกเลาถึงการจัดทำ KM
- รท. ไดรว มกับ CoPs คุม ครองผูบ ริโภค จัดบูธนิทรรศการในวัน NBTC KM DAY เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูการทำงานของแตละสำนัก

๑๐๙

ป ๒๕๕๙
เปาหมายหลัก : - พัฒนาปรับปรุงคูมือ/กระบวนงาน
- คิดคนนวัตกรรม(Innovation)
- เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร
การดำเนินการของสำนักงาน กสทช. :
- ดำเนินโครงการการจัดการองคความรูเพื่อคิดคนนวัตกรรมรวมกันใน
หัวขอ “การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)”
และหัวขออื่น ๆ
- รวมกิจกรรม NBTC KM DAY ประจำป ๒๕๕๙
การมีสวนรวมของสำนัก รท. :
- สงผูแทน KM เขารวมรับฟงการบรรยายและฝกปฏิบัติหัวขอ “KM Innovation & One
Stop Service”
- สงผูแทนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม KM ตามกำหนดการ
- สงผูแ ทน KM เขารวมศึกษาดูงานการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- เขารวมกับ CoPs คุมครองผูบริโภคหารือเพื่อออกแบบแนวทางการใหบริการแบบ
One Stop Service เรื่อง SMART CONSUMER
- จัดทำคูมือการทำงานฉบับใหม จำนวน ๕ คูมือ
- จัดกิจกรรมถายทอดแบงปนภายในสำนักโดยการจัดประชุมชีแ้ จงคูม อื การทำงานทัง้ ในระดับ
สวน/งานและระดับสำนัก
- Upload คูม อื การทำงานและรายงานประจำปลงบนเว็บไซตของ รท. www.tcp.nbtc.go.th
และนำขอมูลเผยแพรในระบบ KMS
- รวมกับ CoPs คุมครองผูบริโภคในกิจกรรม NBTC KM DAY นำเสนอผลงานนวัตกรรม
แอปพิเคชัน่ เรือ่ ง SMART CONSUMER เพือ่ เปนชองทางการใหขอ มูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับ
การคุม ครองผูบ ริโภคในการใชเทคโนโลยีกบั ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงผูพ กิ ารและผูด อ ยโอกาส
ใหสามารถเขาถึงบริการได พรอมนำขอมูลเผยแพรในระบบ KMS

๑๑๐

ในป ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. กำหนดใหการจัดการองคความรู (KM) เปนตัวชี้วัด
ในมิติดานการพัฒนาองคกร ที่แตละสำนักจะตองรับผิดชอบรวมกัน โดยแตละสำนักจะตองสง
ผูแ ทน KM ผูเ ชีย่ วชาญในงานระดับสำนัก (Expert) เขารวมกิจกรรม KM ของสำนักงาน กสทช.
และรวมกับ CoPs คิดและออกแบบแนวทางการใหบริการแบบ One Stop Service และ
ดำเนินกิจกรรม KM ภายในสำนักอยางสม่ำเสมอ (ทุกไตรมาส) แตละสำนักตองมีการพัฒนา
ปรับปรุงคูมือกระบวนงานของสำนักใหมีความถูกตอง ทันสมัยและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดียง่ิ ขึน้ โดยไดรบั ความเห็นชอบจากผูอ ำนวยการระดับสำนัก และนำคูม อื กระบวนงานถายทอด
แบงปนองคความรูที่แตละสำนักไดมีการพัฒนา ปรับปรุงใหมใหกับบุคลากรภายในสำนักหรือ
สำนักอื่นที่เกี่ยวของ และเผยแพรในระบบ KMS สำนักงาน กสทช. รวมถึงการรวมกับ CoPs
นำเสนอผลงานนวัตกรรม One Stop Service ในระบบ KMS ของสำนักงาน และกิจกรรม
NBTC KM DAY พรอมกับมีการรายงานผลการดำเนินงาน KM ในภาพรวมใหกบั สถาบันพัฒนา
บุคลากรและวิชาการภายในเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงานในการจัดการองคความรูภายในองคกรในป ๒๕๕๙ รท. ไดจัดสง
ผูแทน KM สำนัก จำนวน ๓ คน สลับสับเปลี่ยนกันเขารวมกิจกรรม KM ที่สำนักงาน กสทช.
กำหนด มีการจัดทำคูมือฉบับใหมขึ้นเพื่อใชในงานของสำนัก จำนวน ๕ คูมือ ไดแก
๑) การจัดทำสถิติขอมูลเรื่องรองเรียน
๒) การพัฒนาบุคลากร
๓) การขึ้นทะเบียนผูไกลเกลี่ย
๔) การสงเสริมความตระหนักรูเรื่องสิทธิผูบริโภค
๕) การจัดทำรายงาน Annual Report ๒๕๕๘
และไดรวมกับสำนักที่เกี่ยวของใน COPs คุมครองผูบริโภค คิดและออกแบบนวัตกรรม One
Stop Service โดยการสรางรูปแบบจำลอง Application : SMART CONSUMER เพื่อเปน
ชองทางการใหขอ มูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการคุม ครองผูบ ริโภคในการใชเทคโนโลยีกบั ประชาชน
ทัว่ ไป รวมถึงผูพ กิ ารผูด อ ยโอกาสใหสามารถเขาถึงขอมูลได และไดนำคูม อื และผลงานนวัตกรรม
เผยแพรลงในระบบ KMS ของสำนักงาน กสทช. และนำคูม อื กระบวนการทำงานทีจ่ ดั ทำขึน้ ใหม
เผยแพรบนเว็บไซตของ รท. ซึง่ การจัดการองคความรูข ององคกรในป ๒๕๕๙ ของ รท. สามารถ
ดำเนินการไดครบตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

๑๑๑

๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
ในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ๕ ส ตามนโยบายของ
เลขาธิการ กสทช. ตอเนื่องจากป ๒๕๕๘ ที่มุงเนน ๓ ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด และใน
ป ๒๕๕๙ มุง เนน ๒ ส ไดแก สุขลักษณะ และสรางนิสยั เพือ่ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสถานที่ทำงานอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหพนักงานมีความตระหนัก รวมทั้งพัฒนา
จิตสำนึกใหมีทัศนคติที่ดีกับความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของสถานที่ทำงาน
และเพือ่ เปนการสรางความสามัคคีในการปฏิบตั งิ านรวมกัน สรางบรรยากาศทีด่ ใี นการทำงาน
สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดยในป ๒๕๕๙ รท. ไดดำเนินการตามปฏิทนิ กิจกรรม ๕ ส ภายในสำนัก ซึง่ สอดคลอง
กับแผนการตรวจประเมินจากหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน ๖ ครัง้ และหนวยงาน
ภายนอก จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีการแบงพื้นที่และหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละสวน/งาน
เพื่อใหครอบคลุมและมีสวนรวมในการทำกิจกรรม ๕ ส รวมกัน นอกจากนั้น ยังเปดชองทาง
การสือ่ สาร อาทิ ไลนกลุม รท. ไลนกลุม ๕ ส และการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ รวมทัง้
การสงขอมูล ขาวสาร ผานอีเมลใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบเปนระยะ เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตองอันนำไปสูเ ปาหมายและผานเกณฑ
การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด โดยผลการตรวจประเมินในป ๒๕๕๙ สรุปได ดังนี้

๑๑๒

การตรวจประเมินจากหนวยงานภายในสำนักงาน กสทช.
ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม
ครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม
ครั้งที่ ๔ เดือนกันยายน
ครั้งที่ ๕ เดือนตุลาคม
ครั้งที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน

รอยละ ๘๗.๗๗
รอยละ ๙๔.๗๕
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๙๗.๒๒
รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

คะแนนเฉลี่ยรวม รอยละ ๙๗.๐๘

การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอยละ ๙๘.๓๗
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
รอยละ ๙๘.๕

๑๑๓

๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เปน
หนวยงานหนึง่ ในสายงานกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตามทีก่ ำหนดไวในระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
การแบงสวนงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย รท. มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการกําหนดมาตรการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิใหถกู เอาเปรียบจาก
ผูประกอบกิจการ มาตรการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการ
เขาถึงการใชประโยชนคลืน่ ความถีแ่ ละบริการในกิจการโทรคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร
และดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน
ยุติขอขัดแยง ระหวางผูประกอบการและผูบริโภค รวมทั้งอํานวยการงานดานเลขานุการคณะ
อนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
เมือ่ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รท. ไดเขารวมโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
คุณภาพมุง สูม าตรฐานสากล ISO 9001:2015 ของสำนักงาน กสทช. ตอมา จึงไดจดั การอบรม
แกผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงาน เพื่อสรางความรู ความเขาใจของระบบบริหาร
งานคุณภาพ และหลังจากนั้น ไดจัดทำคูมือคุณภาพและคูมือการปฏิบัติงานของสวนและ
งานตาง ๆ รวม ๑๗ คูม อื พรอมประกาศใชคมู อื อยางเปนทางการเมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลาวคือ รท. ไดนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกตใชเพื่อ
สรางความมั่นใจถึงผลลัพธในการใหบริการขององคกรที่สรางคุณคาใหกับลูกคาและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและตอเนือ่ ง โดยมีผอู ำนวยการสำนักรับเรือ่ งรองเรียน
และคุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมเปนผูบ ริหารระดับสูงของระบบบริหารงานคุณภาพ
ทีม่ คี วามมุง มัน่ ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
รท. กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายคุณภาพไว ดังนี้

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานกลางของสำนักงาน กสทช.
ในการรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับประเทศ ภายในป ๒๕๖๔

๑๑๔

คานิยม
คานิยมองคกรของ รท. ไดนำคานิยมของสำนักงาน กสทช.
มายึดถือปฏิบัติ คือ “ก-ส-ท-ช” หรือ “NBTC
มีความหมายถึง
ก : กาวไกลสูสากล
ส : สรางสรรคนวัตกรรม
ท : ทำงานเปนทีม และโปรงใส
ช : เชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ

N : Navigating to International
B : Building Innovation
T : Teamwork & Transparency
C : Consistent Professionalism

พันธกิจ
มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ ของประชาชนมิใหถกู เอาเปรียบจากผูป ระกอบกิจการ มาตรการ
สงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ของประชาชนในการเขาถึงการใช
ประโยชนคลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนยุติขอขัดแยง ระหวางผูประกอบการและผูบริโภค
รวมทั้งอํานวยการงานดานเลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

นโยบายคุณภาพ
มุงมั่นในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเพื่อใหไดขอยุติ
และผูรับบริการมีความพึงพอใจ ตลอดจนคุมครองสิทธิผูบริโภค
โดยการเสริมสรางความตระหนักรู และสรางเครือขายผูบริโภค
เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล ISO 9001
และเกิดการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
๑๑๕

รท. ไดประยุกตใชมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 กำหนด
ขอบเขตในการดำเนินงานคือ “การกำหนดมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มิใหถกู เอาเปรียบจากผูป ระกอบกิจการ มาตรการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ
ประชาชนในการเขาถึงการใชประโยชนคลืน่ ความถีแ่ ละบริการในกิจการโทรคมนาคม กำหนด
หลักเกณฑวธิ กี าร และดำเนินการเกีย่ วกับการคุม ครองผูบ ริโภค กระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียน ยุติขอขัดแยงระหวางผูประกอบการและผูบริโภค รวมทั้ง อำนวยการงานดาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งละเวนขอกำหนด
๘.๓ Design and development of products and services และขอกำหนด ๗.๑.๕
Monitoring and measuring resources เนื่องจากเปนการใหบริการซึ่งตองดำเนินการตาม
ที่กฎหมายกำหนดและไมมีอุปกรณเครื่องมือวัดในการใหบริการ”
ทัง้ นี้ ผูอ ำนวยการสำนัก รท. ไดกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหนาทีข่ องแตละ
สวนงานภายในองคกรและกำหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน (Procedure) หรือวิธีปฏิบัติงาน
(Work Instruction) ที่ รท. จัดทำขึ้น นอกจากนี้ไดจัดทำคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของสำนัก รท.ประกอบดวยผูแทนฝายบริหาร (QMR)
ผูชวย QMR และคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพ และไดวางระบบการสื่อสารใหเกิด
เขาใจไดอยางทั่วถึงภายในองคกร เพื่อวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพองคกรโดยพิจารณา
ประเด็นทีร่ ะบุไวในขอกำหนด และพิจารณาความเสีย่ งและโอกาสทีจ่ าํ เปนทีจ่ ะตองดําเนินการ
ซึง่ จะเปนหลักประกันวาระบบบริหารงานคุณภาพสามารถบรรลุผลตามทีม่ งุ หวังไว การใหไดมา
ซึง่ ผลตามทีต่ อ งการ การปองกันหรือลดผลกระทบทีไ่ มตอ งการ รวมทัง้ การบรรลุถงึ การปรับปรุง
รท. โดยสวนรับเรื่องรองเรียนและระบบฐานขอมูล สวนพิจารณาเรื่องรองเรียน
สวนไกลเกลี่ยขอพิพาท สวนสงเสริมความตระหนักรูและสรางเครือขายผูบริโภค และงาน
อำนวยการ ไดรวมกันพิจารณาปจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับจุดประสงค ทิศทาง
กลยุทธและผลกระทบตอความสามารถขององคกร ในการบรรลุผลลัพธตามที่คาดหวังไวตอ
ระบบบริหารงานคุณภาพ รวมถึงปจจัยดานบวกและดานลบหรือเงือ่ นไขเพือ่ การพิจารณาตาง ๆ
ดวย ทัง้ นี้ บริบทภายนอกองคกรไดพจิ ารณาประเด็นทีเ่ กิดจากกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการ
แขงขัน การตลาด วัฒนธรรม สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น สวนบริบทภายในองคกรจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับ
คุณคา วัฒนธรรม ความรู และผลการดำเนินงานขององคกร มีระบบการติดตามและทบทวน
ขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับผูม สี ว นไดสว นเสียและขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของอยางนอยปละ ๑ ครัง้
รวมทั้ง การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ดานวัตถุประสงคคุณภาพตามหนาที่ ระดับ และกระบวนการที่เกี่ยวของที่จำเปน
สําหรับระบบบริหารงานคุณภาพ มีผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค
คุณภาพป ๒๕๕๙ มีดังนี้
๑๑๖

๑๑๗

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
๑. มุงมั่นในการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนเพื่อใหได
ขอยุติ

วัตถุประสงคคุณภาพ
เพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใน
กิจการโทรคมนาคมจนไดรับ
ขอยุติ รวมทั้งปรับปรุงประกาศ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน
และคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป ๒๕๕๙

ผลการ
ดำเนินการ

รอยละของการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ใหบริการ

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ที่รับเขามาในป ๒๕๕๙ และ
เรื่องรองเรียนคงคางใน
ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ใหไดรับขอยุติ

รอยละ ๘๐

รอยละ
๙๓

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
หรือปรับปรุงรางประกาศที่
เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการกระบวนการรับ
เรื่องรองเรียน
ระดับ ๑: สรุปผลการจัดรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะแลวเสร็จ
ระดับ ๒: นำเสนอให กทค.
พิจารณากลั่นกรอง
ระดับ ๓: นำเสนอเขาที่ประชุม
กทค. เพื่อพิจารณา
ระดับ ๔: นำเสนอเขาที่ประชุม
กสทช. เพื่อพิจารณา
ระดับ ๕: นำเสนอหลักเกณฑฯ
ที่ผานการพิจารณาจาก กสทช.
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ระดับ ๓

ระดับ ๕

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
รางประกาศฯ เรื่อง มาตรการ
คุมครองสิทธิของผูใชบริการ
โทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล สิทธิในความเปน
สวนตัวและเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม พ.ศ....
ระดับ ๑: สรุปผลการจัดรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะแลวเสร็จ
ระดับ ๒: นำเสนอให กทค.
พิจารณากลั่นกรอง
ระดับ ๓: นำเสนอเขาที่ประชุม
กทค. เพื่อพิจารณา
ระดับ ๔: นำเสนอเขาที่ประชุม
กสทช. เพื่อพิจารณา
ระดับ ๕: นำเสนอประกาศฯ
ที่ผานการพิจารณาจาก กสทช.
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปาหมาย
ป ๒๕๕๙

ผลการ
ดำเนินการ

ระดับ ๓

ระดับ ๒

๑๑๘

๑๑๙

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
๒. ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ

๓. คุมครองสิทธิผูบริโภค
โดยการเสริมสราความ
ตระหนักรู และสราง
เครือขายผูบริโภค

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป ๒๕๕๙

ผลการ
ดำเนินการ

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

รอยละ ๘๐

รอยละ
๙๒.๖๐

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรองเรียนที่ไดรับการแกไข
เรื่องรองเรียนจนสามารถยุติ
เรื่องได

รอยละ ๖๐

รอยละ
๙๓.๓๗

รายละเอียดตัวชี้วัด

เพื่อใหมั่นใจวาผูรับบริการ
ของรท. มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรื่องรองเรียนดานกิจการ
โทรคมนาคม

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

เพื่อใหผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจในสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งเพิ่มจำนวนเครือขาย
ผูบริโภคเพื่อสรางกลไก
ความรวมมือในการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

รอยละความสำเร็จในการสราง
ความรูความเขาใจในสิทธิ
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กำหนดกลุมเปาหมายในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สงเสริมสิทธิผูบริโภคและ
ดำเนินสำรวจความรูความเขาใจ
ในสิทธิผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม

รอยละ ๘๐

รอยละ
๙๖.๘๗

จำนวนเครือขายผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

เก็บขอมูลจำนวนเครือขาย
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ในป ๒๕๕๙ ไดแก โรงเรียน
มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชน เปนตน

ไมนอยกวา
๓๕ เครือขาย

๓๖
เครือขาย

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
๔. สอดคลองตามมาตรฐาน
สากล ISO 9001 และ
เกิดการปรับปรุงระบบ
บริหารงานคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
คุณภาพของ รท. ใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO 9001:

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015

ระดับ ๑: มีการจัดทำและ
ประกาศใชเอกสารระบบบริหาร
งานคุณภาพ
ระดับ ๒: มีการนำเอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ
ระดับ ๓: มีการวางแผนและ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ระดับ ๔: มีการทบทบทวนโดย
ฝายบริหาร
ระดับ ๕: ไดรับการตรวจประเมิน
ISO 9001:2015 จากหนวยงาน
รับรองภายนอกภายในป ๒๕๕๙

ตารางที่ ๑๒ : ผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพของสำนัก รท. ป ๒๕๕๙

เปาหมาย
ป ๒๕๕๙

ผลการ
ดำเนินการ

ระดับ ๕

ระดับ ๕

๑๒๐

เสนทางการติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
๑) คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
เขารับการอบรมผูตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ โดยผูเขารับการอบรมทุกคนไดรับใบรับรองการเปนผูตรวจติดตามคุณภาพภายในฯ
๒) รท. จัดกิจกรรมการเปนพีเ่ ลีย้ งในการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยการเขารวม
สังเกตการณและใหคำแนะนำในการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนัก รท. ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙
๓) รท. จัดกิจกรรมใหคำปรึกษาเพื่อแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจประเมิน
จากหนวยรับรองจากภายนอก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔) รท. ไดมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมิน ขั้นที่ ๒
เพื่อทบทวนและดำเนินการแกไขรายการสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินของขั้นตอนที่ ๑
มีการทบทวนความเสีย่ ง การติดตามเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมินผล เปนตน
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธไิ ดตรวจประเมิน รท.
ตอการประเมินมอบใบรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลจากการ
ตรวจประเมิน รท. พบวาไมพบขอบกพรอง มีเพียงขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุงจำนวน
๓ ขอ และเห็นวา รท. มีจดุ แข็งคือ ผูบ ริหารและทีมงานมีความมุง มัน่ ในการนำระบบการจัดการ
มาประยุกตใชในการทำงานไดเปนอยางดี รท. มีความเขาใจในบริบท รวมถึงความตองการและ
ความคาดหวังของผูม สี ว นไดสว นเสียเปนอยางดี และสามารถเชือ่ มโยงไปยังการชีบ้ ง ความเสีย่ ง
และโอกาสไดอยางชัดเจน ตลอดจน รท. มีการนำโอกาสทีไ่ ดจากการชีบ้ ง และประเมินไปปฏิบตั ิ
ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เชน การสงเสริมสรางความตระหนักรูและสรางเครือขายผูบริโภค
กลาวไดวา ในป ๒๕๕๙ รท. ถือเปนสำนักแรกที่ผานการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

๑๒๑

ชื่อหนังสือ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำป ๒๕๕๙
สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช.

เจาของ

สำนักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

กองบรรณาธิการ

สำนักงาน

นายชุติเดช
นายสิทธิโชค
นายธัญญวัฒน
นางสาวกนกพรรณ
นางสาวกนกอร
นางสาวธนภร

บุญโกสุมภ
สื่อประสาร
ตั้งพงษาพันธุ
ญาณภิรัต
ฉวาง
โชตนาภากรณ

นางสาวกนกพรรณ
นางสาวปยนุช
นางสาวคณารักษ
นางสาวศศิธร
นายชาญวิทย
นางสุปราณี
นายประกานต
นางสาวทัณฑิกา
นายปริวัตร
นางสาวศุวิกา
นางสาววัชลาวลี

ญาณภิรัต
โพธิ์แกว
เจริญศิริ
นรินทรางกูร
โวหาร
พงศตานี
พัฒนสมบูรณ
วงษเกษกรณ
แยมภาค
ชุมพงศ
เดชสำราญ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.)

