
ประกาศเร่ืองการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ : 
ความก�าวหน�าในการคุ�มครองผู�บริโภค (ท่ียังเป�นเพียงการเร่ิมต�น) 
 

ประวิทย) ล่ีสถาพรวงศา 

กสทช. ด�านการคุ�มครองผู�บริโภคและส�งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน 

บทคัดย�อ 

  ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
โดยอาศัยการใช�เครือข�ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป�นการค�ากําไรเกินควรหรือก�อให�เกิดความเดือดร�อน
รําคาญ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 วัตถุประสงค5ของการประกาศใช�กฎหมายฉบับ
นี้ เพ่ือแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนเชิงระบบและป;องกันป:ญหาการเอาเปรียบผู�ใช�บริการโทรคมนาคม โดยเนื้อหา
ของประกาศครอบคลุมลักษณะการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ๕ ลักษณะ คือ  1) การกระทํา
โดยไม�แจ�งให�ผู�บริโภคทราบรายละเอียดของบริการโทรคมนาคมในแต�ละบริการอย�างชัดเจนและครบถ�วน 2) 
การกําหนดเง่ือนไขในลักษณะท่ีเป�นการบังคับให�ต�องใช�บริการโทรคมนาคมโดยผู�บริโภคไม�ประสงค5จะใช�
บริการ หรือเป�นเหตุให�ต�องแบกรับภาระค�าบริการเพ่ิมข้ึน หรือจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือเลือกใช�บริการ 
3) การโฆษณาในลักษณะเกินจริง หรือก�อให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ 4) การกําหนดเง่ือนไขในการคิด
ค�าบริการท่ีไม�เป�นธรรม เป�นผลให�เสียค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึน 5) การกระทําโดยการโทรศัพท5หรือส�งข�อความการ
โฆษณามายังเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณ5ของผู�บริโภค โดยมิได�รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู�บริโภค 
นอกจากนี้ ประกาศยังเปDดช�องให�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน5 และกิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ (กสทช.) พิจารณากําหนดลักษณะของการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได�อีกตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยหากภายหลังท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�ามีการกระทําใดท่ีเข�าข�ายการ
กระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ก็สามารถใช�อํานาจตามประกาศนี้ สั่งระงับการกระทํานั้นได�ทันที 
และหากผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝIาฝJน ก็สามารถสั่งปรับไม�เกิน ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโทษปรับได�
อีกวันละไม�เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น 

  ดังนั้น ประกาศฉบับนี้จึงมีผลดีและนับเป�นความก�าวหน�าในภารกิจงานด�านการคุ�มครอง
ผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีผลห�ามมิให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมกระทําผิดซํ้าท่ีเป�นการเอา
เปรียบผู�บริโภคในลักษณะเดิมอีก อย�างไรก็ตาม กฎหมายจะไม�ก�อประโยชน5อันใดเลยหากสุดท�ายแล�วไม�มีผล
บังคับใช�ในทางปฏิบัติ 

 

เหตุผลและท่ีมาของประกาศเรื่องการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ 

  ป:ญหาเอาเปรียบผู�ใช�บริการโทรคมนาคมส�วนใหญ�นั้น มักมีมูลค�าความเสียหายไม�มากนัก 
เช�น ร�องเรียนว�าบริษัทคิดค�าบริการ SMS รับข�อมูลข�าวสาร / ดูดวง / โหลดคลิปวิดีโอ / เพลงรอสาย ฯลฯ ท้ัง



๒ 

 

ท่ีไม�ได�สมัครใช�บริการ โดยถูกหักเงินเดือนละ ๒๙ บาท หรือร�องเรียนว�าบริษัทคิดค�าโทรเกินกว�าอัตราข้ันสูงท่ี
กฎหมายกําหนด ๙๙ สตางค5 หรือบางป:ญหาท่ีไม�อาจประเมินค�าความเสียหายเป�นตัวเงินท่ีชัดเจนได� แต�
ก�อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญแก�ผู�ใช�บริการ เช�น ได�รับ SMS ข�อความโฆษณาสินค�าหรือบริการต�างๆ ซ่ึง
รบกวนความเป�นส�วนตัว  

หากมองในระดับรายบุคคล ความเสียหายเหล�านี้อาจมีมูลค�าแค�หลักสิบหลักร�อยบาท 
ผู�ใช�บริการจํานวนมากท่ีประสบป:ญหาจึงไม�ได�ดําเนินการร�องเรียน เพราะเม่ือประเมินดูแล�ว การร�องเรียนอาจ
มีต�นทุนสูงกว�ามูลค�าความเสียหายเสียด�วยซํ้า แต�หากมองในมุมของผู�ประกอบการ บริษัทกลับจะเป�นฝIาย
ได�รับผลประโยชน5จํานวนมหาศาลจากความผิดพลาดเล็กๆ น�อยๆ เหล�านี้ เนื่องจากจํานวนผู�ใช�บริการรวมของ
แต�ละบริษัทมีเป�นหลักหลายล�านหรือหลายสิบล�านราย ดังนั้นเงินส�วนเกินท่ีได�จากผู�ใช�บริการเพียงคนละไม�ก่ี
บาทหรือไม�ก่ีสตางค5ก็อาจทํารายได�ให�บริษัทได�เป�นหลักหลายล�านบาท 

  การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมให�เกิดความเป�นธรรมแก�ผู�ใช�บริการ จึงจําเป�นต�องมีกลไก
แก�ไขป:ญหาในเชิงระบบ เพ่ือป;องกันมิให�ผู�ประกอบกิจการเอาเปรียบผู�บริโภค ซ่ึงเดิมนั้นมีประกาศ กทช. เรื่อง 
กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ เป�นกลไกหลักในการคุ�มครอง
ผู�บริโภคและแก�ไขป:ญหาจากการใช�บริการโทรคมนาคม แต�กฎหมายดังกล�าวก็มีข�อจํากัด เพราะเป�นมาตรการ
เชิงต้ังรับซ่ึงเป�นการจัดการเรื่องร�องเรียนท่ีเกิดข้ึนของผู�ใช�บริการแต�ละราย ขณะเดียวกันก็ขาดกลไกท่ีจะ
ยกระดับไปสู�การแก�ไขป:ญหาในเชิงระบบและป;องกันป:ญหามิให�เกิดซํ้าอีก ดังจะเห็นได�ว�ายังคงมีการร�องเรียน
ป:ญหาในลักษณะเดิมซํ้าๆ อย�างต�อเนื่อง เช�นป:ญหาการถูกคิดค�าบริการเสริมท้ังท่ีไม�ได�สมัคร การกําหนด
เง่ือนไขในการคิดค�าบริการท่ีไม�เป�นธรรม เป�นต�น 

  ป:ญหาท่ียกตัวอย�างข�างต�นนี้ ไม�เพียงเป�นป:ญหาวนซํ้าท่ีผู�ใช�บริการต�องเผชิญ แต�ในสมัยท่ีมี
การร�างพระราชบัญญัติองค5กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน5 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภาในขณะนั้น ต�างก็ตระหนักถึง
ป:ญหานี้ดี จึงได�บรรจุประเด็นเรื่องการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบไว�ในการร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด�วย 
โดยบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๑ วรรคสอง เพ่ือเป�นมาตรการเชิงป;องกันป:ญหา ซ่ึงครอบคลุมท้ังในส�วนกิจการ
โทรคมนาคม และในส�วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน5 กล�าวคือ   

  มาตรา ๓๑ วรรคสอง “ในกรณีท่ีผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" หรือกิจการ
โทรคมนาคม ดําเนินการใดๆ ในประการท่ีน(าจะเป)นการเอาเปรียบผู�บริโภค โดยอาศัยการใช�เครือข(ายหรือการ
โฆษณาอันมีลักษณะเป)นการค�ากําไรเกินควร หรือก(อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ ไม(ว(าด�วยวิธีการใดตาม
หลักเกณฑ"ท่ี กสทช. กําหนด ให� กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล(าวได�” 

ยิ่งไปกว�านั้น มาตรา ๗๗ ก็ได�กําหนดบทลงโทษไว�ให�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน5 และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) มีอํานาจปรับทางปกครอง ในกรณีท่ีผู�ประกอบการ
ไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง นั่นคือ 



๓ 

 

  มาตรา ๗๗ “ผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน" หรือกิจการโทรคมนาคมผู�ใด
ได�รับคําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล�วไม(ปฏิบัติตาม ให� กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองไม(เกินห�าล�าน
บาท และปรับอีกวันละไม(เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง” 

  อย�างไรก็ดี บทบัญญัตินี้จะมีผลในทางปฏิบัติก็ต�อเม่ือ กสทช. ได�กําหนดหลักเกณฑ5ว�า การ
กระทําในลักษณะใดบ�างท่ีถือว�า “น�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค” ซ่ึงนับเป�นประเด็นสําคัญ ดังนั้นในการ
กําหนดภารกิจและยุทธศาสตร5ในการออกหลักเกณฑ5ของ กสทช. ในประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม�บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน5 ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ และแผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงได�มีการกําหนดเง่ือนไขเวลา
ว�าต�องจัดทําหลักเกณฑ5ให�แล�วเสร็จภายใน ๒ ป] ซ่ึงในส�วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน5ได�ออก
ประกาศหลักเกณฑ5เรื่องนี้เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขณะท่ีกิจการโทรคมนาคมไม�สามารถออกประกาศ
หลักเกณฑ5ได�ภายในกรอบเวลาตามท่ีกําหนด โดยล�าช�ากว�า ๒ ป] นั่นคือสามารถออกหลักเกณฑ5ดังกล�าวได�
สําเร็จ ภายใต�ชื่อ “ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน(าจะเป)นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
โดยอาศัยการใช�เครือข(ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป)นการค�ากําไรเกินควรหรือก(อให�เกิดความเดือดร�อน
รําคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘” ซ่ึงมีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยแม�ว�ากระบวนการออกประกาศฉบับนี้
จะมีความล�าช�า แต�ก็ได�รับการคาดหวังว�าจะสามารถแก�ไขป:ญหาการเอาเปรียบผู�ใช�บริการเชิงระบบได�อย�าง
บังเกิดผล 

 

หัวใจการแก�ป3ญหาคือการป5องกันไม�ให�เกิดป3ญหา 

  หลักการสําคัญของประกาศฉบับนี้คือการป;องกันป:ญหาเชิงระบบไม�ให�ผู�ประกอบการเอา
เปรียบผู�บริโภค ดังสังเกตได�จากชื่อท่ีระบุถึง “การกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค” นั่นหมายถึงไม�
จําเป�นต�องรอให�มีการเอาเปรียบหรือความเสียหายเกิดข้ึนอย�างชัดแจ�ง ผู�ใช�บริการก็มีสิทธิร�องเรียนได� 

  ท้ังนี้ ข�อ ๔ วรรคสี่ของประกาศ ได�กําหนดนิยามผู�บริโภคไว�ว�า “ผู�ซ้ือ หรือผู�ได�รับบริการจากผู�
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือผู�ซ่ึงได�รับการเสนอหรือชักชวนผ(านโครงข(ายโทรคมนาคมจากผู�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือให�ซ้ือสินค�าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู�ใช�สินค�าหรือผู�ได�รับบริการจากผู�ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยชอบ แม�มิได�เป)นผู�เสียค(าตอบแทนก็ตาม” 

  ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเปDดช�องให�ผู�บริโภค ซ่ึงครอบคลุมท้ัง ผู�ใช�บริการ ผู�ได�รับการเสนอ
หรือชักชวนให�ใช�บริการด�วย แม�มิได�เป�นผู�จ�ายค�าตอบแทนให�แก�ผู�ประกอบการก็ตาม หากเห็นว�าผู�ให�บริการ
โทรคมนาคมมีพฤติการณ5ท่ีเข�าข�าย ต�องสงสัยว�า “น�าจะ” เป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ก็สามารถท่ีจะร�องเรียน
เพ่ือให�มีการตรวจสอบได�เลย โดยไม�จําเป�นต�องรอให�มีการเอาเปรียบเกิดข้ึนอย�างชัดแจ�ง และเป�นหน�าท่ีของ 



๔ 

 

กสทช. ท่ีต�องวินิจฉัยว�าการกระทําดังกล�าวน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคหรือไม�1 โดยหากเข�าข�าย กสทช. 
ก็ต�องมีคําสั่งให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมระงับการกระทํานั้นโดยทันที2 

  นอกจากนี้ ข�อ ๔ วรรคหก ยังนิยามความหมายของคําว�า “โฆษณา” ไว�ว�า “การกระทําไม(ว(า
ด�วยวิธีการใด ๆ ให�ประชาชนเห็น ได�ยินหรือทราบข�อความเพ่ือประโยชน"ในทางการค�า ในลักษณะโน�มน�าว จูง
ใจผู�บริโภค ให�เห็นคุณภาพของบริการเพ่ือประโยชน"ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจโทรคมนาคม และ
หมายความรวมถึงกิจกรรมส(งเสริมการตลาดผ(านสื่อต(าง ๆ ท่ีจัดโดยผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือตัวแทน 
หรือคู(ค�าของผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงตัวแทนช(วงตลอดสาย ซ่ึงได�รับมอบหมายให�ดําเนินการ” 
เนื้อหาของประกาศในส�วนนี้จึงไม�ใช�เพียงการห�ามผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ี
น�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคไว�เท�านั้น แต�ครอบคลุมไปถึงการกระทําของตัวแทนหรือคู�ค�าของผู�ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมด�วย เนื่องจากหลายครั้งท่ีผ�านมา บริษัทผู�ให�บริการโทรคมนาคมมักจะปฏิเสธว�า การ
โฆษณาหรือการให�ข�อมูลท่ีผิดพลาด คลาดเคลื่อนนั้น เป�นเรื่องของตัวแทนหรือคู�ค�าของบริษัทดําเนินการเอง 
โดยท่ีบริษัทมิได�รับรู� ด�วยเหตุนี้ ประกาศจึงอุดช�องโหว�ดังกล�าวไว� เพ่ือให�บริษัทผู�ให�บริการโทรคมนาคมต�องใส�
ใจดูแลพฤติกรรมของตัวแทนหรือคู�ค�าของบริษัทให�มีความระมัดระวังในการโฆษณา ประชาสัมพันธ5 หรือทํา
การตลาดด�วย 

 

การกระทําลักษณะใดบ�างท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค 

  สําหรับลักษณะของการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดย
อาศัยการใช�เครือข�ายหรือการโฆษณาอันเป�นการค�ากําไรเกินควร หรือก�อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญนั้น 
กสทช. ได�กําหนดไว�ในข�อ ๕ ของประกาศ ซ่ึงมีท้ังหมด ๕ ประเภทด�วยกัน พร�อมกับมีการยกตัวอย�างประกอบ
ไว�ในภาคผนวก ดังนี้ 

๑. การกระทําโดยไม�แจ�งให�ผู�บริโภคทราบรายละเอียดของบริการโทรคมนาคมในแต�ละ
บริการอย�างชัดเจนและครบถ�วน เพ่ือให�ผู�บริโภคทราบและใช�เป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข�าทํา
สัญญาและเลือกใช�บริการได�อย�างถูกต�อง เช�น 

• การโฆษณาท่ีมีดอกจัน (*) เล็กๆ เพ่ือกําหนดเง่ือนไขการให�บริการท่ีแตกต�างจาก
การลงโฆษณาท่ัวไป เช�น การให�บริการอินเทอร5เน็ตความเร็ว ๑๐ Mbps แต�
ความเร็วจริงท่ีใช�ได�เพียง ๒ Mbps เพราะมีดอกจันกําหนดเง่ือนไขไว�ว�า ความเร็ว

                                                           

1 ข�อ ๖ กรณีท่ีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหน่ึงรายใดดําเนินการในประการท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคตาม
ประกาศน้ี ผู�บริโภคท่ีได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายมีสิทธิร�องเรียนต�อคณะกรรมการตามประกาศท่ีเก่ียวข�องกับ
กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ 
2 ข�อ ๗ กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว�าผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใดๆ ในประการท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค ให�มีคําสั่งให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมน้ันระงับการดําเนินการดังกล�าวโดยทันที 



๕ 

 

ข้ึนอยู�กับป:จจัยอ่ืนๆ หรือการโฆษณาแพ็คเกจ ๓G Unlimited แต�มีดอกจันกําหนด
เง่ือนไขเรื่อง Fair Usage Policy (FUP) หากใช�ข�อมูลครบจะถูกลดความเร็วลง เป�น
ต�น 

• การแจกซิมการ5ดฟรี โดยไม�ได�ให�ข�อมูลแก�ผู�บริโภคอย�างครบถ�วนว�าจะต�องเสีย
ค�าบริการรายเดือน หรือไม�แจ�งรายละเอียดให�ผู�บริโภคทราบอย�างครบถ�วนเก่ียวกับ
เง่ือนไขการให�บริการ อัตราค�าบริการ มาตรฐานการให�บริการ เป�นต�น ท้ังนี้รวมถึง
กรณีมีการหลอกลวงในลักษณะท่ีบอกผู�บริโภคว�า เป�นซิมการ5ดโทรศัพท5เคลื่อนท่ี
แบบชําระค�าบริการล�วงหน�า (Pre Paid) ไม�ใช�ไม�เสียเงิน แต�เม่ือผู�บริโภครับซิมการ5ด
ไปก็จะขอถ�ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อ�างว�า เ พ่ือใช� เป�นหลักฐาน
ประกอบการรับซิมการ5ด ผู�บริโภคบางรายรับซิมการ5ดไปแล�ว ไม�ได�นําไปใช�แต�
ปรากฏว�าถูกเรียกเก็บค�าบริการรายเดือน เม่ือร�องเรียนบริษัทก็อ�างว�า ผู�บริโภค
สมัครใช�บริการโทรศัพท5แบบรายเดือน โดยมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไว�
เป�นหลักฐานแล�ว 

• กรณีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมส�ง SMS มายังเครื่องโทรศัพท5มือถือของผู�บริโภค 
โดยผู�บริโภคไม�ได�สมัครใช�บริการ และเม่ือผู�บริโภคเปDดอ�าน SMS ดังกล�าวจะมี
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ทําให�มีผลเป�นการสมัครใช�บริการ เช�น ใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร5ลวงให�เกิดการส�งสัญญาณตอบรับว�าเป�นการสมัครใช�บริการ เป�นต�น 

๒. การกําหนดเง่ือนไขในลักษณะท่ีเป�นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ�อมให�ผู�บริโภคต�อง
ใช�บริการโทรคมนาคมโดยผู�บริโภคไม�ประสงค)จะใช�บริการนั้น หรือเป�นเหตุให�ผู�บริโภคต�องรับภาระ
ค�าบริการท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการกระทําท่ีมีลักษณะเป�นการจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือเลือกใช�บริการ
โทรคมนาคมของผู�บริโภคในการใช�บริการนั้น 

การกระทําท่ีเข�าข�ายความผิดในกรณีนี้ เช�น ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมเปDดให�บริการ 
Voice Mailbox และบริการเสริมอ่ืนๆ อาทิ บริการเสียงเพลงรอสาย โดยผู�บริโภคไม�ได�ประสงค5สมัครใช�
บริการ ทําให�ต�องเสียค�าใช�จ�าย กรณีการเรียกเก็บค�าบริการโรมม่ิงข�อมูล (Data Roaming) ในระหว�างการ
เดินทางไปต�างประเทศ โดยผู�บริโภคไม�ได�ขอเปDดใช�บริการโรมม่ิงข�อมูล เป�นต�น รวมท้ังกรณีการบังคับขายพ�วง
บริการ โดยไม�มีทางเลือกให�กับผู�บริโภคให�สามารถเลือกใช�เฉพาะบริการท่ีต�องการได� เช�น ผู�บริโภคมีสิทธิและ
โอกาสเข�าถึงบริการอินเทอร5เน็ต โดยไม�จําเป�นต�องใช�เลขหมายโทรศัพท5ประจําท่ี แต�ผู�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมบังคับขายพ�วงบริการอินเทอร5เน็ตและโทรศัพท5ประจําท่ีให�ใช�บริการในโครงข�ายของตนเท�านั้น 
เป�นเหตุให�ผู�บริโภคต�องรับภาระเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีท่ีพอจะเทียบเคียงกันได�กับการจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือเลือกใช�
บริการโทรคมนาคมของผู�บริโภค แต�มิได�มีการยกตัวอย�างไว�ในภาคผนวกของประกาศ ได�แก� กรณีท่ีผู�ให�บริการ
อินเทอร5เน็ตทําสัญญาผูกขาดกับผู�ประกอบการหมู�บ�านจัดสรร คอมโดมิเนียม หรือสถานท่ีบางแห�ง โดย



๖ 

 

กําหนดให�ผู�บริโภคต�องใช�บริการอินเทอร5เน็ตของผู�ให�บริการรายใดรายหนึ่งตามท่ีกําหนดไว�เท�านั้น หรือแม�แต�
กรณีการจําหน�ายเครื่องโทรศัพท5เคลื่อนท่ีโดยมีการล็อกเครื่องให�สามารถใช�ได�เฉพาะเครือข�ายของตนเท�านั้น 
ซ่ึงหากผู�บริโภคใช�บริการคงสิทธิเลขหมายย�ายไปใช�บริการของเครือข�ายอ่ืน ก็จะไม�สามารถใช�งานเครื่อง
โทรศัพท5เคลื่อนท่ีท่ีซ้ือมาจากเครือข�ายเดิมได� เป�นต�น ซ่ึงกรณีป:ญหาลักษณะนี้มีผู�บริโภคประสบอยู�บ�าง แต�ยัง
ไม�ชัดเจนว�าในมุมมองของ กสทช. จะถือว�าเข�าข�ายเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคหรือไม� ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีอาจต�องรอ
ผลการวินิจฉัยในอนาคตต�อไป 

๓. การโฆษณาในลักษณะเกินจริง หรือก�อให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการท้ังโดยตรงหรือโดยอ�อม 

ตัวอย�างเช�นการโฆษณาเกินจริงว�าผู�บริโภคสามารถใช�บริการได�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทําให�
ผู�บริโภคเกิดความเข�าใจผิด หรือกรณีคุณภาพการให�บริการไม�ตรงตามท่ีมีการโฆษณาไว� 

นอกจากนี้ ลักษณะการกระทําผิดท่ีพบบ�อยในกรณีนี้ คือการโฆษณาโดยระบุความเร็ว
อินเทอร5เน็ตสูงกว�าท่ีผู�บริโภคใช�งานได�จริง หรือการโฆษณา Mobile Data โดยใช�ข�อความว�า Unlimited ใน
แพ็คเกจท่ีมีการจํากัดปริมาณข�อมูล โดยผู�บริโภคจะถูกลดความเร็วลงเม่ือใช�ข�อมูลครบตามแพ็คเกจ ซ่ึงการ
โฆษณาลักษณะดังกล�าว บ�อยครั้งทําให�ผู�บริโภคเข�าใจผิด คิดว�าจะได�ใช�ความเร็วในระดับสูงสุด โดยไม�จํากัด
ปริมาณการใช�งาน 

๔. การกําหนดเง่ือนไขในการคิดค�าบริการท่ีไม�เป�นธรรม หรือมีลักษณะเป�นการค�ากําไร
เกินควร เป�นผลให�ผู�บริโภคเสียค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึน 

รูปธรรมป:ญหาท่ีชัดเจนในกรณีนี้ เช�น การท่ีผู�บริโภคยกเลิกการใช�บริการแบบจ�ายรายเดือน
ระหว�างรอบบิล แต�กลับถูกเรียกเก็บค�าบริการเต็มรอบบิล เป�นต�น  

นอกจากนี้ การคิดค�าบริการโดยป:ดเศษการใช� ไม�ว�าจะป:ดเศษค�าโทรศัพท5จากวินาทีเป�นนาที 
หรือป:ดเศษปริมาณการใช�อินเทอร5เน็ตจากกิโลไบต5เป�นเมกะไบต5 แม�ไม�มีการระบุไว�ในภาคผนวกของประกาศ 
แต�ก็เป�นประเด็นป:ญหาท่ีผู�ใช�บริการส�วนใหญ�เรียกร�องและเห็นว�าการคิดค�าบริการด�วยการป:ดเศษปริมาณการ
ใช�งานเป�นรายครั้งนั้นเป�นสิ่งท่ีไม�เป�นธรรม เรื่องนี้จึงเป�นประเด็นเช�นกันว�า กสทช. จะตีความเช�นใด ว�าเข�าข�าย
เป�นการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบด�วยหรือไม� ซ่ึงแน�นอนว�าสังคมกําลังจับจ�องเรื่องนี้อยู� 

๕. การกระทําโดยการโทรศัพท)หรือส�งข�อความการโฆษณามายังเครื่องโทรคมนาคมหรือ
อุปกรณ)ของผู�บริโภคจนก�อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญแก�ผู�บริโภค หรือโดยมิได�รับอนุญาตหรือความ
ยินยอมจากผู�บริโภค เว�นแต�เป�นการแจ�งเง่ือนไขการให�บริการหรือข�อมูลเก่ียวกับการใช�บริการของ
ผู�บริโภค หรือแจ�งเหตุเพ่ือป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติรวมถึงเพ่ือ
ประโยชน)สาธารณะ 

การกระทําผิดประเภทนี้ เช�น การทําการตลาดของผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมผ�านมายัง
เครื่องโทรศัพท5ของผู�ใช�บริการท่ัวไป (Telemarketing) หรือการท่ีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมส�ง SMS 
โฆษณามายังโทรศัพท5เคลื่อนท่ีของผู�บริโภค โดยท่ีผู�บริโภคไม�ประสงค5ท่ีจะรับข�อความโฆษณาดังกล�าว ซ่ึง
ข�อความโฆษณาเหล�านี้ บางครั้งก็ส�งมาจากบริษัทผู�ให�บริการโทรคมนาคมร�วมมือกับบริษัทผู�ให�บริการข�อมูล



๗ 

 

เสริม (Content Provider Agency) โดยมีผลประโยชน5ร�วมกันจากส�วนแบ�งค�าบริการ ถ�าเป�นลักษณะนี้ก็ถือ
ว�าผู�ให�บริการโทรคมนาคมมีส�วนร�วมในการเอาเปรียบผู�บริโภคโดยการโฆษณาซ่ึงก�อให�เกิดความเดือดร�อน
รําคาญด�วย 

อย�างไรก็ดี ถ�าเป�นกรณีท่ีมีบริษัท ห�างร�าน ซ้ือบริการ SMS จากผู�ให�บริการโทรคมนาคม เพ่ือ
นําไปใช�ส�งข�อความโฆษณาประชาสัมพันธ5เอง กรณีเช�นนี้ไม�ถือว�าผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีส�วนร�วมใน
การกระทําผิด ซ่ึงถือว�ายังเป�นช�องว�างทางกฎหมาย ลําพัง กสทช. เพียงหน�วยงานเดียวคงไม�สามารถแก�ป:ญหา
ได�อย�างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จําเป�นต�องมีกฎหมายอ่ืนท่ีจะมาช�วยอุดช�องว�าง อย�างเช�นกฎหมายคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคล ซ่ึงในป:จจุบันยังมิได�ประกาศใช� 

นอกจากลักษณะการกระทําผิดท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคมท่ี
กําหนดไว�ในประกาศท้ัง ๕ ประเภทแล�ว กฎหมายฉบับนี้ยังเปDดช�องให� กสทช. สามารถท่ีจะพิจารณากําหนด
ลักษณะของการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบอ่ืนๆ ได�อีก3 เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพของสังคมและ
เทคโนโลยีด�านโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ดังนั้นหากการกระทําใดท่ีไม�เข�าประเภท
พฤติกรรมท่ีระบุไว�ในประกาศฯ แต�ผู�ใช�บริการสงสัยว�าน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ก็สามารถร�องเรียนได� 
และ กสทช. ต�องรับไว�พิจารณาวินิจฉัยต�อไป 

 

กฎหมายจะคุ�มครองผู�บริโภคได�จริง เม่ือมีการบังคับใช� 

ในส�วนของการใช�สิทธิร�องเรียนของผู�ใช�บริการโทรคมนาคมเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีน�าจะ
เป�นการเอาเปรียบผู�บริโภคนั้น ประกาศฉบับนี้ได�กําหนดให�ใช�วิธีการเดียวกันกับการร�องเรียนท่ัวไปตาม
ประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ โดยส�งเรื่อง
ร�องเรียนเป�นหนังสือบอกเล�าพฤติการณ5 การกระทําท่ีเห็นว�าน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค แจ�งมายัง
สํานักงาน กสทช. เจ�าหน�าท่ีจะตรวจสอบข�อเท็จจริง โดยแจ�งให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องภายใน ๑๕ วัน เพ่ือให�สํานักงาน กสทช. วิเคราะห5และนําเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กทค.) พิจารณา และหากว�าผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม�ดําเนินการชี้แจง
หรือแสดงหลักฐานภายในเวลาตามกําหนด ก็ให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาตามเอกสารหลักฐานและ
ข�อเท็จจริงท่ีปรากฏ แล�วเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ4 เหตุท่ีต�องมีการกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจน ก็เพ่ือ
                                                           

3 ข�อ ๕ (๖) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
4 ข�อ ๖ ...ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�าผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดดําเนินการในประการท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคตามประกาศน้ี ให�สํานักงานดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจรงิ ดังต�อไปน้ี 

(๑) แจ�งผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให�ช้ีแจงข�อเท็จจริง พร�อมแสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องต�อสํานักงานภายในสิบห�า
วันนับแต�วันท่ีได�รบัหนังสือแจ�ง เมือ่สํานักงานได�รับข�อมูลและพยานหลักฐานครบถ�วนแล�ว ให�สํานักงานดําเนินการวิเคราะห5 
และเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ 

(๒) หากผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม�ดําเนินการช้ีแจง หรือไม�แสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกําหนดตาม (๑) ให�
สํานักงานพิจารณาตามเอกสารหลกัฐานและข�อเท็จจริงท่ีปรากฏ และเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ 



๘ 

 

ป;องกันการตีรวนถ�วงเวลาของผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการชี้แจงและแสดงหลักฐานโดยมีวัตถุประสงค5
ท่ีไม�ต�องการให�เกิดการแก�ไขป:ญหาการกระทําท่ีเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค 

หลังจากนั้น เม่ือ กทค. พิจารณาเรื่องร�องเรียน หากเห็นว�าผู�ประกอบการโทรคมนาคม
ดําเนินการในลักษณะท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ก็จะสั่งให�ระงับการกระทํานั้นทันที หากฝIาฝJนไม�
ปฏิบัติตามคําสั่ง จะมีโทษปรับทางปกครองไม�เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหากยังคงฝIาฝJนคําสั่งต�อไป ก็จะมี
โทษปรับอีกวันละไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น5 

มาตรการนี้จึงนับว�ามีผลดีต�อการคุ�มครองผู�บริโภคในภาพรวม เพราะการร�องเรียนของ
ผู�ใช�บริการ ๑ คน สามารถขยายผลช�วยให�ผู�ใช�บริการคนอ่ืนๆ ได�รับความเป�นธรรมจากการใช�บริการด�วยโดย
อัตโนมัติ และมีผลห�ามมิให�เกิดการกระทําผิดซํ้าในลักษณะเดียวกันอีก ขณะเดียวกัน ในระยะยาว ภาระงาน
ของ กทค. และสํานักงาน กสทช. ก็จะลดลง เพราะไม�จําเป�นต�องรับพิจารณาและแก�ไขเรื่องร�องเรียนท่ีเป�นการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในลักษณะท่ีเป�นป:ญหาซํ้าซากเป�นรายกรณีตลอดไป 

อย�างไรก็ตาม แม�ประกาศฉบับนี้จะสะท�อนให�เห็นความก�าวหน�าในภารกิจด�านงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แต�ก็จะไม�เกิดประโยชน5อันใดเลยหากสุดท�ายแล�วไม�มีการนํามาบังคับใช�เพ่ือให�
เกิดความเป�นธรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งการปฏิบัติงานเชิงรุกของสํานักงาน กสทช. ด�วยการไม�มัวแต�รอให�
ผู�ใช�บริการเป�นฝIายร�องเรียนขอใช�สิทธิตามประกาศฉบับนี้ก�อน หากแต�เร�งตรวจสอบว�ามีการกระทําใดบ�างของ
ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเข�าข�ายการกระทําท่ีน�าจะเป�นการเอาเปรียบผู�บริโภค ซ่ึงในเบ้ืองต�นสํานักงาน 
กสทช. อาจใช�วิธีการตรวจสอบจากเรื่องร�องเรียนท่ีมีผู�ใช�บริการร�องเรียนเข�ามาอยู�ก�อนแล�ว และนําเสนอ กทค. 
เพ่ือพิจารณาขยายผลออกเป�นคําสั่งทางปกครองโดยอาศัยอํานาจตามประกาศฉบับนี้ต�อไป โดยท้ังนี้ต�องเป�น
คําสั่งท่ีมีผลใช�บังคับกับผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายโดยถ�วนหน�า มิใช�บังคับใช�กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
หรือเฉพาะรายท่ีกระทําผิดจากกรณีท่ีตรวจสอบพบเท�านั้น เพราะถ�าบังคับใช�เฉพาะบางบริษัท ก็จะก�อให�เกิด
ความไม�เป�นธรรมข้ึนได�อีกเช�นกัน และถือว�าไม�ใช�การแก�ไขป:ญหาท้ังระบบโดยแท�จริง 

นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ควรเพ่ิมความเข�มข�นในการประชาสัมพันธ5แนวคิดและ
รายละเอียดของประกาศฉบับนี้เพ่ือให�ผู�ใช�บริการรู�สิทธิ และร�วมเป�นหูเป�นตาอีกทางหนึ่งในการป;องกันป:ญหา 
มิให�มีการเอารัดเอาเปรียบในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

 

                                                           

5 ข�อ ๘ กรณีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝIาฝJนไม�ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการตามข�อ ๗ ให�คณะกรรมการปรับทาง
ปกครองไม�เกินห�าล�านบาท และในกรณีท่ีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมยังคงฝIาฝJนไม�ปฏิบัตติามคําสั่งคณะกรรมการต�อไป ให�
คณะกรรมการปรับทางปกครองอีกวันละไม�เกินหน่ึงแสนบาทตลอดเวลาท่ียังมไิด�ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ตามมาตรา ๗๗ แห�ง
พระราชบัญญัติองค5กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน5 และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 


