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รายงานผลการดําเนินการของ 

คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม  
ป� 2554 – 2558 

     (ต้ังแต(วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 255๔  ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ7 2558)  
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คํานํา 

 

 ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติได�มีคําส่ัง
แต�งต้ังคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมตามคําส่ัง ท่ี ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และคําส่ัง ท่ี ๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และต�อมาได�มีคําส่ัง ที่ ๑๐๔/
๒๕๕๗ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมออกไป
อีกไม�เกิน ๓ เดือน นับแต�วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งได�ส้ินสุดวาระการปฏิบัติหน�าที่ในเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ น้ัน  
 ทั้งน้ี พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�บัญญัติให�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ มีหน�าท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม มิให�ดําเนินการใดๆ ในประการท่ีน�าจะเปCนการเอาเปรียบผู�บริโภค โดยให� 
กสทช. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการที่มีความรู�ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�อันเปCนประโยชน�ต�อการปฏิบัติ
หน�าท่ี ของ กสทช. ในการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมโดยให�มีอํานาจหน�าที่ในการพิจารณาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนและปฏิบัติหน�าที่อ่ืน ตามท่ี กสทช. กําหนด ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ ปE ๓ 
เดือน คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม ได�ปฏิบัติภารกิจในการพิจารณาและให�
ความเห็นเรื่องร�องเรียน และติดตามตรวจสอบการให�บริการของผู�ให�บริการโทรคมนาคม ตลอดจนจัดทํา
หลักเกณฑ�กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและการพิจารณาเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมมาอย�างเข�มแข็ง
และต�อเน่ือง ดังรายละเอียดในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคม ปE ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ )     
            

                                                                
       คณะอนุกรรมการ 

                                    คุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม 

                                                                                                        ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
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ที่มาคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 

  ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๓๑  ได-บัญญัติว&าเพื่อประโยชน�ในการคุ-มครองผู-บริโภคมิให-
ถูกเอาเปรียบจากผู-ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม  ให- กสทช. มีหน-าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินการของผู-ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม  มิให-ดําเนินการใดๆ ในประการที่
น&าจะเป4นการเอาเปรียบผู-บริโภค ทั้งน้ี โดยให- กสทช. แต&งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะ  ประกอบด-วยผู-ที่มีความรู- ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ�อันเป4นประโยชน�ต&อการปฏิบัติหน-าที่ของ กสทช. ในการคุ-มครองผู-บริโภค  โดยให-มีอํานาจ
หน-าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร-องเรียนและปฏิบัติหน-าที่อ่ืน  ทั้งน้ี ตามที่ กสทช. กําหนด  ต&อมา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ( กสทช.) ได-มีคําส่ังที่ ๒๓/
๒๕๕๔ เร่ือง แต&งต้ังคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  โดยมีองค�ประกอบ ดังน้ี 

๑. กรรมการกิจการโทรคมนาคม              ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�              ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวสารี  อAองสมหวัง              ประธานอนุกรรมการ 
๔. ดร. เดือนเด&น  นิคมบริรักษ�    อนุกรรมการ 
๕. ดร.ไพบูลย�  ช&วงทอง               อนุกรรมการ 
๖. นายศรีสะเกษ  สมาน    อนุกรรมการ 
๗. นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว    อนุกรรมการ 
๘. นายวิบูลย�  บุญภัทรรักษา    อนุกรรมการ 
๙. นายจาตุร  เกิดบ-านชัน    อนุกรรมการ 
๑๐. นายประทีป  ประวัติยากูร    อนุกรรมการ 
๑๑. นางศรีวิการ�  เมฆธวัชชัยกุล    อนุกรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย�อรพรรณ  พนัสพัฒนา  อนุกรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย�ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี   อนุกรรมการ 
๑๔. รองเลขาธิการ กสทช.     เลขานุการ 

 (ดูแลงานด-านการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)      
๑๕. ผู-อํานวยการกลุ&มภารกิจ/สํานัก   ผู-ช&วยเลขานุการ 

(ด-านการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  
  เพื่อให-มีอํานาจหน-าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร-องเรียนและปฏิบัติหน-าที่อ่ืนใด  
อันเป4นประโยชน�ในการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมิให-ถูกเอาเปรียบจากผู-ประกอบกิจการ  โดยมี
อํานาจหน-าที่ ดังน้ี 

1. พิจารณาและให-ความเห็นเรื่องร-องเรียน ไกล&เกล่ียระงับข-อพิพาท และติดตามตรวจสอบการ 
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ให-บริการของผู-ให-บริการโทรคมนาคม ตลอดจนจัดทําหลักเกณฑ�กระบวนการรับเรื่องร-องเรียนและการพิจารณา
เรื่องร-องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

2. ศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ และให-ความเห็นเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�ในการ 
คุ-มครองผู-บริโภค 

3. นําเสนอข-อมูลข&าวสารเพื่อประโยชน�ในการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
4. ให-ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการกําหนดมาตรการ นโยบาย และ 

กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ต&อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ 

5. ให-ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน-าที่ของสํานักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ที่เก่ียวกับการคุ-มครอง
ผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพและสร-างกระบวนการเรียนรู-เพื่อสร-างความเท&าทันและความ 
เข-มแข็งให-กับผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

7. แต&งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการอย&างหน่ึงอย&างใดตามที่เห็นสมควร โดยมี 
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานไม&เกินสามเดือน 

8. รายงานผลการดําเนินการต&อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ 
โทรคมนาคมแห&งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทราบทุกหกเดือน 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
แห&งชาติมอบหมาย 

 ต&อมานายประทีป ประวัติยากูร ได-ย่ืนหนังสือที่ GM ๐๓๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ลาออกจากการเป4นอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม ต&อประธาน กสทช. โดยมีผลนับตั้งแต&
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และหนังสือที่ GM ๐๔๐/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  แจ-งเรื่องการลาออกจาก
การเป4นอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม ต&อประธาน กทค. หลังจากน้ันคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ได-มีคําส่ังที่ ๖๓/๒๕๕๕ ส่ัง ณ วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยอ-างถึงมติการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต&งตั้งให-นาย   
ชัยฤกษ�   ดิษฐอํานาจ เป4นอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม แทนอนุกรรมการที่ลาออก โดย
ให-ดํารงตําแหน&งเท&ากับวาระที่เหลืออยู&ของอนุกรรมการซึ่งลาออก ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯ จะมีวาระการดํารง
ตําแหน&งคราวละ ๓ ปZ  
 หลังจากน้ันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ      
( กสทช.) มีคําส่ังที่ 104/๒๕๕7  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน-าที่ของ
คณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม  เพื่อให-การปฏิบัติหน-าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
เป4นไปอย&างต&อเน่ืองและให-การพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร-องเรียนและการคุ-มครองผู-บริโภคเป4นไป



5 

 

อย&างต&อเน่ือง จึงเห็นสมควรให-ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน-าที่ออกไปอีกเป4นระยะเวลาไม&เกิน 3 เดือน นับตั้งแต&
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  
 

สรุปผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม  
ป� 2554 – 2558 

 
1. การดําเนินงานคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมป� 2554 – ๒๕๕8 

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม เป4นการจัดประชุม 
ประชุมเพื่อพิจารณาและให-ความเห็นเรื่องร-องเรียน  การจัดทําความคิดเห็นและข-อเสนอแนะในประเด็นที่
เก่ียวข-องกับการคุ-มครองเพื่อเสนอต&อประธาน กสทช. และ กทค. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  แบ&งเป4น 

1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
1.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 

31 ธันวาคม 2554)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จํานวน  2  ครั้ง ทั้งน้ี ตามคําส่ังคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ที่ 23/2554 เรื่อง แต&งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ให-มีวาระการดํารงตําแหน&งคราวละ
สามปZ  มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตาราง ๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� ๒๕๕4 

                (ต้ังแต(วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 2554) 

ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 
๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕4 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 
2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕4 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 

 
1.1.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2555 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

ระหว&างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม  ๒๕๕5  จํานวน 21  ครั้ง ดังน้ี 
 

ตาราง 2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� ๒๕๕๕ 
ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 

๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕5 วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕๕  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕5 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕5 วันเสาร�ที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๕ 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕5 วันจันทร�ที่ 26 มีนาคม ๒๕๕๕ 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕5 วันอังคารที่ 10 เมษายน ๒๕๕๕ 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕5 วันอังคารที่ 24 เมษายน ๒๕๕๕ 
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ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 
8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕5 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕5 วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕๕ 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑0/๒๕๕5 วันพุธที่ 2๒ มิถุนายน 2๕๕๕ 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕5 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕5 วันจันทร�ที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑3/๒๕๕5 วันจันทร�ที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕๕ 

14 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑4/๒๕๕5 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 
15 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑5/๒๕๕5 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ๒๕๕๕ 

16 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑6/๒๕๕5 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน ๒๕๕๕ 

17 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑7/๒๕๕5 วันศุกร�ที่ 19 ตุลาคม ๒๕๕๕ 

18 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑8/๒๕๕5 วันศุกร�ที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

19 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑9/๒๕๕5 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

20 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 20/๒๕๕5 วันศุกร�ที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ 

21 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2๑/๒๕๕5 วันจันทร�ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
1.1.3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2556  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหว&าง

เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม  ๒๕๕๖  จํานวน ๑๕  ครั้ง ดังน้ี 
 

ตาราง ๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� 2556 
ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 

๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร�ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๑๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๖ 
๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๕ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๖ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ 
๗ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
๘ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๙ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๑๐ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๑๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
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๑๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๑๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖  วันศุกร�ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๑๕ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖  วันจันทร�ที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
1.1.4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 255๗  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

ระหว&างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม  ๒๕๕๗  จํานวน ๑๒  ครั้ง ทั้งน้ี ตามคําส่ังคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ที่ 104/2557 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน-าที่
ของคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ออกไปอีกเป4น
เวลาไม&เกิน 3 เดือน นับแต&วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตาราง 4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� 255๗ 
ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 

๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร�ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ 
๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕7 วันจันทร�ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
๕ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๖ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๗ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๘ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๙ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕7 วันจันทร�ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

๑๐ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕7  วันจันทร�ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๑๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕7  วันพุธท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
๑๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕7  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
1.1.5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2558 (ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2558) จัดประชุม 

คณะอนุกรรมการฯ จํานวน 2  ครั้ง ดังน้ี 
 

ตาราง 5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� 2558 
(เดือนมกราคม ถึงวันที่ 13 กมุภาพันธ7 2558) 

ลําดับที่ การจัดประชุม วัน เดือน ป� 
๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ๒๕๕8 
๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕8  วันศุกร�ที่ 13 กุมภาพันธ� ๒๕๕8 

 
สรุปการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 
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2554)  ถึง ปZ 2558 (ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2558) ) ได-จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ รวมจํานวนทั้งส้ิน    
52 คร้ัง ดังน้ี 
  

ตาราง 6 สรุปการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ป� 2554 – 2558 
                   (ต้ังแต(วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 255๔  ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ7 2558) 

ที ่ การจัดประชุม จํานวนคร้ัง 
๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 2554)   
2 

๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2555 21 
๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2556 15 
๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2557 12 
5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2558 (ถึงวันที่ 13 

กุมภาพันธ� 2558) 
2 

 รวม 52 
 

2. การพิจารณาและให�ความเห็นเร่ืองร�องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ 
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาและให-ความเห็นเรื่องร-องเรียนของคณะ 

อนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 2554)  ถึง ปZ 2558 (ถึงวันที่ 
13 กุมภาพันธ� 2558) ) เพือ่พิจารณาและให-ความเห็นเร่ืองร-องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ รวมจํานวนเร่ือง
ร-องเรียนทั้งส้ิน 422 เรื่อง  ดังน้ี 
 

ตาราง 7 สรุปการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียน ป� 2554 – 2558 
                  (ต้ังแต(วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 255๔  ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ7 2558) 

ที ่ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องร�องเรียน จํานวนเร่ือง 
๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 2554)   
1 

๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2555 157 
๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2556 149 
๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2557 111 
5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2558 (ถึงวันที่ 13 

กุมภาพันธ� 2558) 
4 

 รวม 422 
3. การจัดทําข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ

โทรคมนาคมป� 2555  
– 2558 
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3.1 การจัดทําข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมป� 
2555 

                 คณะอนุกรรมการฯ ได-เสนอบันทึกและร&างข-อเสนอแนะประเด็นต&างๆ เก่ียวกับการคุ-มครอง 
ผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคมปZ 2555 เพื่อนําเสนอต&อประธาน กทค. และ กทค. เพื่อพิจารณา ดังน้ี 

1) การจัดทําข-อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด-านการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการ 
โทรคมนาคมจัดทําบันทึกและร&างข-อเสนอแนะในประเด็นต&างๆ เก่ียวกับการคุ-มครองผู-บริโภคในกิจการ 
โทรคมนาคม เพื่อนําเสนอต&อประธาน กทค. และ กทค. พิจารณา จํานวน ๕ เรื่อง ดังน้ี 
                      1.1) ข-อเสนอกรณีขอเยียวยาเป4นการช่ัวคราวกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัท 
แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 

 1.2) ความเห็นคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคมต&อ (ร&าง) 
ระเบียบ กสทช. ว&าด-วยการไกล&เกล่ียข-อพิพาทระหว&างผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ          
ผู-ร-องเรียน พ.ศ. ...........  

1.3) ความเห็นคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคมเรื่อง การ 
ให-บริการคงสิทธิเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ (Mobile Number Portability: MNP)   

1.4) คณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม เรื่อง ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย&าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ......       

1.5) ข-อเสนอแนะต&อมาตรการคุ-มครองผู-บริโภค กรณีสัญญาสัมปทานการให-บริการ 
โทรศัพท�เคล่ือนที่บนคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ใกล-หมดอายุ 

2) การจัดประชุมด-านต&างๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 
2.1) การจัดประชุมรับฟsงความคิดเห็นขององค�กรผู-บริโภคต&อ (ร&าง) แผนแม&บทกิจการ 

โทรคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
                จัดการประชุมเพื่อให-องค�กรผู-บริโภคได-แสดงความเห็นต&อ (ร&าง) แผนแม&บทฯ โดยเชิญผู-แทนจาก
เครือข&ายองค�กรผู-บริโภคเข-าร&วมประชุม และให-ความเห็นต&อร&างแผนแม&บทฯ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ 
และได-ประสานงานกับตัวแทนขององค�กรผู-บริโภคจํานวน ๖ คน เพื่อเข-าร&วมการแสดงความเห็นต&อร&างแผน
แม&บทฯ ในเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC  Public Forum ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ ในประเด็น
แนวคิด และทิศทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคม พันธกิจ เปxาประสงค� และยุทธศาสตร� โดยเฉพาะการมีส&วน
ร&วมของประชาชนการส&งเสริมการทํางานด-านการคุ-มครองสิทธิ และสนับสนุนศูนย�รับเรื่องร-องเรียน รวมทั้งการ
ให-ภาคประชาชน มีบทบาทในการเผยแพร&ข-อมูล ความรู- ความเท&าทัน และการใช-ทรัพยากรโทรคมนาคมอย&างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2) การจัดประชุมรับฟsงความคิดเห็นขององค�กรผู-บริโภคต&อ (ร&าง) แผนการจัดให- 
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของกลุ&มเครือข&ายชนเผ&า คนพิการ 
ผู-สูงอายุ และผู-ด-อยโอกาสในสังคม 
               จัดการประชุมรับฟsงความคิดเห็นขององค�กรผู-บริโภคต&อ (ร&าง) แผนการจัดให-มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการสังคม ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) กับการมีส&วนร&วมของกลุ&ม เครือข&าย ชนเผ&า คน
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พิการ ผู-สูงอายุ และผู-ด-อยโอกาสในสังคม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ พร-อมทั้งนําข-อสรุปที่ได-จากการประชุม
คร้ังน้ี ไปนําเสนอความเห็นในการประชุมรับฟsงความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ความเห็นที่
ได-รับจากการประชุมครั้งน้ีของกลุ&มเครือข&าย ชนเผ&า คนพิการ ผู-สูงอายุ และผู-ด-อยโอกาสในสังคม ได-แก& ควร
กําหนดให-บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม เช&น บริการโทรศัพท�ฉุกเฉิน บริการสอบถามเลขหมาย ที่ไม&มีการเรียก
เก็บค&าใช-จ&ายจากประชาชนผู-ใช-บริการ เป4นส&วนหน่ึงของนิยาม “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” ในกรณีของ
โทรศัพท�สาธารณะ และไม&ควรลดการให-บริการโทรศัพท�สาธารณะในพื้นที่ (หมู&บ-าน) ที่มีสัญญาณโทรศัพท� 
(เคล่ือนที่) เข-าถึง เน่ืองจากโทรศัพท�สาธารณะเป4นสิทธิของแต&ละคนในการใช-บริการควรจะมีบริการโทรศัพท�
สาธารณะหมู&บ-าน อย&างน-อยหมู&บ-านละ ๒ เครื่อง และควรนํางบประมาณไปสนับสนุนการขยายโครงข&าย
โทรศัพท�เคล่ือนที่ไปยังหมู&บ-านที่ไม&มีสัญญาณโทรคมนาคมเข-าถึง รวมทั้ง ควรเปล่ียนวิธีการดําเนินงานจาก
รูปแบบในปsจจุบันที่เรียกว&าระบบ “เลือกทําหรือเลือกจ&าย”มาเป4นรูปแบบให-ผู-ประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม 
ลักษณะและประเภทที่ กสทช. กําหนด มีหน-าที่จัดสรรรายได-จากการประกอบกิจการตามอัตราที่ กสทช. 
กําหนดเข-ากองทุนก&อนและ กสทช. นําเงินที่ได-รับไปดําเนินการจัดให-มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยวิธีการ
ประมูลแข&งขันเป4นหลัก เพื่อจะมีกระบวนการตรวจสอบเกิดข้ึนตามมา การสร-างกลไกกระบวนการมีส&วนร&วม
ของประชาชนทุกกลุ&มเปxาหมาย เพื่อความสามารถในการใช-โทรคมนาคมอย&างมีประสิทธิภาพทั้งการร&วมคิด และ
วางแผน ร&วมติดตาม ร&วมประเมินผล เป4นต-น 
   2.3)การจัดประชุมเพื่อจัดทําความเห็นและข-อเสนอแนะเรื่อง “การกําหนดระยะเวลาการ 
ใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-า (พรีเพด) ของผู-บริโภค” สืบเน่ืองจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ได-มีการประชุมร&วมกับตัวแทนผู-ให-บริการและตัวแทนผู-บริโภค ในการประชุม
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ เพื่อหาข-อยุติและแนวทางในการแก-ไขปsญหากรณีการกําหนด
ระยะเวลาการใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-า ให-เป4นไปตามที่กฎหมายกําหนด กล&าวคือ 
ข-อ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดไว-ว&า การ
ให-บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค&าธรรมเนียม หรือค&าบริการเป4นการล&วงหน-าจะต-องไม&มีข-อกําหนด
อันมีลักษณะเป4นการบังคับให-ผู-ใช-บริการต-องใช-บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด เว-นแต&ผู-ให-บริการจะได-รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป4นการล&วงหน-า ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขการให-บริการ
ประกอบด-วยก็ได- คณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคมได-มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให- รท. ดําเนินการจัดประชุม เรื่อง ข-อเสนอมาตรการ
กําหนดระยะเวลาการใช-บริกาโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-า เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
และได-มีข-อเสนอเพื่อให-เกิดการบังคับใช-กฎหมาย ได-แก& ข-อเสนอเชิงหลักการให- กสทช. บังคับใช-กฎหมายกับผู-
ให-บริการให-ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข-อ ๑๑ 
โดยไม&มีการกําหนดเงินข้ันต่ํา และระยะเวลาการใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระเงินล&วงหน-าอย&าง
เคร&งครัดตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย และข-อเสนอเชิงปฏิบัติการคือให- กสทช. ประชาสัมพันธ�ผ&านส่ือ
สาธารณะในช&องทางที่หลากหลายที่ผู-ใช-บริการสามารถเข-าถึง และรับรู-ว&าผู-ให-บริการไม&มีสิทธิกําหนดวัน
หมดอายุการใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-า ยึดเลขหมาย และยึดเงินคงเหลือ เพื่อให-ผู-
ให-บริการต-องปฏิบัติตามประกาศ กทช. เร่ืองค&ามาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ข-อ 
๑๑ การให- กสทช. ดําเนินการลงโทษข้ันสูงสุดกับผู-ให-บริการที่ฝ}าฝ~นมติ กทค. จนกว&าผู-ให-บริการจะปฏิบัติตาม
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ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข-อ ๑๑ การให- กสทช. นําข-อมูล
การฝ}าฝ~นไม&ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข-อ ๑๑ 
ของผู-ให-บริการมาพิจารณาประกอบการทบทวนการต&อใบอนุญาต 
                  2.4)  การจัดประชุมเรื่องแนวทางการสนับสนุนและเสริมสร-างความเข-มแข็งแก&ผู-บริโภค 

และเครือข&ายองค�กรผู-บริโภคด-านโทรคมนาคม 

จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง แนวทางการสนับสนุนและเสริมสร-างความเข-มแข็งแก& 
ผู-บริโภค และเครือข&ายองค�กรผู-บริโภคด-านโทรคมนาคม ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยองค�กรผู-บริโภค 

ได-ร&วมกันกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กรผู-บริโภค ได-แก& การเป4นองค�กรที่มีความสามารถทําหน-าที่เสริมสร-างความ 

เข-มแข็งให-แก&ผู-บริโภค เพื่อให-มีความรู-ความเข-าใจ และตระหนักในสิทธิขั้นพื้นฐานด-านโทรคมนาคม สามารถ 

พิทักษ�สิทธิ แก-ไขปsญหาของตนเอง และช&วยเหลือผู-อ่ืนได-อย&างถูกต-องเหมาะสม ภายใต-การทํางานอย&างมีส&วน
ร&วมกับองค�กรภาคี คือ กสทช. ในการกําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงานคุ-มครองผู-บริโภค การกํากับดูแล 

บังคับใช-กฎหมายให-เป4นไปอย&างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนผู-ให-บริการมีความรับผิดชอบทางสังคมต&ผู-บริโภค
ทุกกลุ&ม ด-วยการให-บริการที่มีคุณภาพอย&างเท&าเทียม ทั่วถึงและเป4นธรรมโดยมียุทธศาสตร�ที่สําคัญ ๔ 
ยุทธศาสตร� ๑) ยุทธศาสตร�การส&งเสริมและสนับสนุนให-ผู-บริโภคได-รับการคุ-มครองสิทธิเข-าถึงบริการอย&างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ ๒) ยุทธศาสตร�การเสริมสร-างศักยภาพของผู-บริโภคและเครือข&ายองค�กรผู-บริโภคในการ
ดําเนินงานพิทักษ�และคุ-มครองสิทธิผู-บริโภคได-อย&างมีประสิทธิผล ๓) ยุทธศาสตร�การขับเคล่ือนให-เกิดการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงประกาศ นโยบาย กฎ ระเบียบและมาตรการที่เป4นประโยชน�ต&อผู-บริโภค และ ๔) 
ยุทธศาสตร�การเสริมสร-างความย่ังยืนในการคุ-มครองและพิทักษ�สิทธิผู-บริโภค 

               3.2 คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอบันทึกและร(างข�อเสนอแนะประเด็นต(างๆ เก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคมป� 2556 

1) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอแนะต&อมาตรการคุ-มครองผู-บริโภคประกอบการออกใบอนุญาต
คล่ืนความถ่ี ๒.๑ MHz เพื่อการใช-บริการ 3G  (๗ มกราคม ๒๕๕๖) 

๒) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอแนะคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคมให-
เพิ่มค&าปรับผู-ให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-าที่ไม&ปฏิบัติตามข-อ ๑๑ ของประกาศ กทช. 
เรื่องมาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป4นวันละ ๕ ล-านบาท (๑๖ มกราคม ๒๕๕๖) 

๓) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอแนะคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม
เรื่องการลดอัตราค&าเช่ือมต&อโครงข&ายโทรคมนาคม เพื่อทําให-อัตราค&าบริการข้ันสูงนาทีละ ๙๙ สตางค� เกิดได-
จริง   (๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)  

๔) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอแนะคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม
กรณีการเห็นชอบระยะการใช-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่แบบชําระค&าบริการล&วงหน-าตามข-อ ๑๑ ของประกาศ 
กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 

๕) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอเง่ือนไขประกอบการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ประเภทเรียกเก็บ
ค&าบริการล&วงหน-า (Pre-Paid) ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๖) การจัดทําความเห็นเรื่อง ขอความเห็นต&อการปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท�เคล่ือนที่ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖) 
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๗) การจัดทําความเห็นเรื่อง แนวทางการพิจารณากํากับดูแลอัตราค&าบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ IMT 
ย&าน ๒.๑ GHz (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๘) การนําเสนอเรื่องร-องเรียนต&อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา (๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) 
๙) การเสนอ (ร&าง) หลักเกณฑ�การกระทําที่เป4นการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (๑๐ 

เมษายน ๒๕๕๖) 
๑๐) การจัดทําความเห็นเรื่อง แนวทางการคุ-มครองผู-บริโภคเพื่อให-เป4นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง

อัตราข้ันสูงของค&าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ 
(๑๑ เมษายน ๒๕๕๖) 

๑๑) การจัดทําความเห็นเรื่อง ข-อเสนอแนะคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม
ต&อข-อเสนอเง่ือนไขการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ประเภทเรียกเก็บค&าบริการล&วงหน-า (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๑๒) การจัดทําความเห็นเรื่อง ขอความอนุเคราะห�กํากับดูแลการเป�ดเผยข-อมูลความลับทางการค-า (๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๑๓) การจัดทําความเห็นเรื่อง  ร&างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ-มครองผู-ใช-บริการในกรณีส้ินสุดการ
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ........ และมาตรการและแนวทางประชาสัมพันธ�กรณี
ส้ินสุดสัญญาสัมปทานคล่ืนความถ่ีย&าน ๒.๑ MHz (๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)  

๑๔) การจัดทําความเห็นเรื่อง  การกําหนดอัตราค&าตอบแทนการเช่ือมโครงข&ายโทรคมนาคม (๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖) 

๑๕) การจัดทําความเห็นเรื่อง การคุ-มครองผู-บริโภคตามเง่ือนไขสําคัญของการให-ใบอนุญาต
โทรศัพท�เคล่ือนที่บนคล่ืนความถ่ี ๒.๑ MHz (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

๑๖) การจัดทําความเห็นเรื่อง มาตรการเพื่อสังคมและคุ-มครองผู-บริโภคของผู-รับใบอนุญาตให-ใช-คล่ืน
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากลย&าน ๒.๑ MHz (๙ กันยายน ๒๕๕๖) 

๑๗) การจัดทําความเห็นเรื่อง การคุ-มครองผู-บริโภคกรณีผู-ใช-บริการถูกคิดค&าใช-บริการเสริม ทั้งที่ไม&ได-
สมัครใช-บริการ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)  

๑๘) การจัดทําความเห็นเรื่อง อัตราข้ันสูงของค&าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่
ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

3.3 การจัดทําข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม ป� 
2557 

คณะอนุกรรมการฯ ได-เสนอบันทึกและร&างข-อเสนอแนะประเด็นต&างๆ เก่ียวกับการคุ-มครอง 
ผู-บริโภคในกิจการโทรคมนาคมปZ 255๗ โดยจัดทําข-อเสนอต&อประธาน กสทช. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 
จํานวน 1 เรื่อง  
               คณะอนุกรรมการฯ ได-เสนอเรื่อง ขอให- กสทช. มีมาตรการคุ-มครองผู-บริโภค กรณีผู-ประกอบการคิด
ค&าปรับ ค&าธรรมเนียม หรือค&าใช-จ&ายอ่ืนใดกับผู-ใช-บริการ หากผู-ใช-บริการยกเลิกสัญญาก&อนครบกําหนด จากการ
ที่คณะอนุกรรมการฯ ได-พิจารณาเรื่องร-องเรียนของผู-ใช-บริการโทรคมนาคมที่ได-รับความเดือดร-อนจากการที่ผู-
ประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดเง่ือนไขให-ผู-ใช-บริการต-องใช-บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากยกเลิก
สัญญาก&อนครบกําหนด  ผู-ให-บริการจะคิดค&าปรับค&าธรรมเนียมหรือค&าใช-จ&ายอ่ืนใดกับผู-ใช-บริการ ซ่ึง
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คณะอนุกรรมการฯ เห็นว&าข-อกําหนดในลักษณะดังกล&าว ขัดต&อข-อ ๑๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให-บริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งห-ามบริษัทผู-ให-บริการโทรคมนาคมคิดค&าปรับหรือค&าเสียหาย  หาก
ผู-ใช-บริการยกเลิกสัญญาก&อนกําหนด  คณะอนุกรรมการฯ จึงขอให- กสทช. พิจารณาดําเนินการเพื่อคุ-มครอง
สิทธิของผู-บริโภคคือ ๑) ขอให-ดําเนินการบังคับทางปกครองเพื่อให-ผู-ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย  ยุติ
การกําหนดเง่ือนไขให-ผู-ใช-บริการต-องใช-บริการภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากยกเลิกสัญญาก&อนครบกําหนด          
ผู-ให-บริการจะคิดค&าปรับ  ค&าธรรมเนียม หรือค&าใช-จ&ายอ่ืนใดกับผู-ใช-บริการและขอให-ดําเนินการปรับทางปกครอง
กับผู-ให-บริการทุกรายที่ฝ}าฝ~นใช-ข-อสัญญาที่ขัดต&อกฎหมายและมิได-รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ๒) 
ขอให-ดําเนินการเพื่อให-ผู-ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายคืนเงินให-แก&ผู-ใช-บริการ  กรณีที่ได-มีการเก็บ
ค&าธรรมเนียม หรือค&าใช-จ&ายอ่ืนใดที่ได-เก็บจากผู-ใช-บริการเพราะเหตุยกเลิกสัญญาก&อนครบกําหนด และ ๓) 
ขอให-ดําเนินการประชาสัมพันธ�ให-ประชาชนทราบถึงสิทธิของผู-ใช-บริการในเรื่องดังกล&าว 
           สรุปการจัดทําข-อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการโทรคมนาคม ปZ 2555  
ถึง 2557   จํานวนทั้งส้ิน  28  เรื่อง  ดังน้ี 
                              ตาราง 8 การจัดทําข�อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2555 - 2557 

ที ่ การจัดประชุม จํานวนเร่ือง 
1 การจัดทําข-อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเสนอต&อ กทค. ปZ 2555 9 
2 การจัดทําข-อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเสนอต&อ กทค. ปZ 2556 18 
3 การจัดทําข-อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเสนอต&อ กทค. ปZ 2557 1 
 รวม 28 

4.การจัดแถลงข(าวแก(ส่ือมวลชน 
4.1  คณะอนุกรรมการฯ จัดแถลงข(าวแก(ส่ือมวลชน ในป� ๒๕๕5 จํานวน 10 คร้ัง  

ดังน้ี 
   ตาราง 9  การจัดแถลงข(าวของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2555 
ลําดับที่  ประเด็น/เร่ือง  วัน เดือน ป� สถานที่ 

๑ อนุฯ โทรคมนาคม หนุนเครือข&ายประชาชนมี  
ส&วนร&วมคุ-มครองผู-บริโภค 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ห-องประชุม รท. 

2 เอไอเอส ส&งตัวแทนหารืออนุกรรมการคุ-มครอง 
ผู-บริโภคฯหวังหาข-อยุติปsญหาพรีเพด 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕    ห-องประชุม รท. 

3 ปรับวันละแสนเอาไม&อยู& ผู-บริโภคร-องถูกกําหนด
วันแม-อ-างคําส่ัง กสทช. 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕    ห-องประชุม รท. 

4 บริษัทขายมือถือตกมาตรฐานต-องรับผิดชอบ 
ผู-บริโภคที่ซ้ือเครื่องไปแล-วทั้งหมด 

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ห-องประชุม รท. 

5 ติงราคาประมูล ต่ํา หวังพึ่ง 3G กสทช. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ห-องประชุม รท. 
6 อนุฯ ติงมาตรฐานการเยียวยาดีแทคตกต่ํา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ห-องประชุม รท. 
7 ปsญหาการกําหนดระยะเวลาการใช-บริการ

โทรศัพท�เคล่ือนที่แบบเติมเงิน ภายหลัง ๓  
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕  
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เดือนของคําส่ังปรับทางปกครอง 
8 เตือนผู-บริโภครู-ทันบริการ  3G  (FUB กับ 3G)    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕      ห-องประชุม รท. 
9 รายงานสถานการณ�รับเรื่องร-องเรียนและแนว 

ทางการคุ-มครองผู-บริโภคในยุค 3G  

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ห-องประชุม รท. 

10 เตือนผู-บริโภคระวังยุทธการแจกซิมเรียกลูกค-าใน
ยุค 3G 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาคารหอประชุม 
สํานักงาน กสทช. 

4.2 คณะอนุกรรมการฯ จัดแถลงข(าวแก(ส่ือมวลชน ในป� ๒๕๕๖ จํานวน ๔ คร้ัง  ดังน้ี 
ตาราง 10 การจัดแถลงข(าวของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2556 

ลําดับที่  ประเด็น/เร่ือง  วัน เดือน ป� สถานที่ 
๑ ผู-บริโภคพรีเพดถูกบริษัทหักค&าบริการเสริม โดย

ไม&ได-สมัครใช-มานาน ๕ ปZ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ&มงาน รท. 

๒ อนุฯ คุ-มครองผู-บริโภคหว่ัน ๓๔๕ เรื่อง
โทรคมนาคมล&าช-า กระทบผู-บริโภค 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ&มงาน รท. 

๓ เสนอ กสทช. กํากับบริษัทมือถือ ออกเบสิค
แพคเกจ 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ&มงาน รท. 

๔ เตือนผู-ใช-บริการ ๓G มาตรฐานความเร็วในการส&ง
ข-อมูลต-องไม&ต่ํากว&า ๓๔๕ เค 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กลุ&มงาน รท. 

                
4.3  คณะอนุกรรมการฯ จัดแถลงข(าวแก(ส่ือมวลชน ในป� ๒๕๕๗ จํานวน ๒ คร้ัง  ดังน้ี 

ตาราง 11  การจัดแถลงข(าวของคณะอนุกรรมการฯ ป� 255๗ 

ลําดับที่ ประเด็น/เร่ือง วัน เดือน ป� สถานที่ 
๑ คุณภาพการให-บริการ 3G และบริการคงสิทธิ 

เลขหมาย 

1  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ห-องประชุม 
รท. 

2 แนวทางปxองกันปsญหาบิลช-อคจากการเล&นเกม
ผ&านมือถือ 

18  สิงหาคม  2557 ห-องประชุม 
รท. 

 

สรุปการจัดแถลงข&าวแก&ส่ือมวลชนของคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
255๔ – 31 ธันวาคม 2554)  ถึง ปZ 2558 (ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2558) ) ได-จัดแถลงข&าวแก&ส่ือมวลชน 
จํานวนทั้งส้ิน 16 ครั้ง ดังน้ี 
 

ตาราง 12  สรุปการจัดแถลงข(าวแก(ส่ือมวลชนของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2554 – 2558 
                   (ต้ังแต(วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 255๔  ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ7 2558) 

ที ่ การจัดประชุม จํานวนคร้ัง 
๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2554 (ตั้งแต&วันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน 255๔ – 31 ธันวาคม 2554)   
- 

๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2555 10 
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ที ่ การจัดประชุม จํานวนคร้ัง 
๓ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2556 4 
๔ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2557 2 
5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปZ 2558 (ถึงวันที่ 13 

กุมภาพันธ� 2558) 
- 

 รวม 16 
 

5. ปOญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะต(อการจัดการเร่ืองร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมสําหรับ 
คณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม( 
              ด-านปsญหา อุปสรรคและข-อเสนอแนะต&อการจัดการเร่ืองร-องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 
สําหรับคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม& มีดังน้ี 

๑. อุปสรรคในการแสวงหาข�อเท็จจริงเน่ืองจากผู�ร�องเรียนให�ข�อมูลประกอบการร�องเรียนไม�ชัดเจนและ
บริษัทไม�ได�แจ�งผลการตรวจสอบภายในเวลาท่ีกําหนด ทําให�มีข�อมูลไม�เพียงพอ หรือขาดข�อมูลสําคัญประกอบ
วาระพิจารณาในช้ันอนุกรรมการฯ และ กทค. ส�งผลให�วาระเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าสู�การพิจารณา ถูกนํากลับมาให�
หาข�อมูลเพิ่มเติมอีกคร้ัง 
 ๒. กรณีเร่ืองร-องเรียนบางเรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ และ กทค. มีมติให- รท.ไปสืบค-นข-อมูลเพิ่มเติม 
เมื่อแจ-งไปยังบริษัทแล-ว บริษัทไม&ส&งข-อมูลเพิ่มเติม หรือส&งข-อมูลไม&ตรงกับคําขอของสํานักงานฯ ทําให-ไม&มีข-อมูล
เพียงพอต&อการพิจารณา เรื่องร-องเรียนจึงค-างอยู&ในช้ัน รท.   
 ๓. กระบวนการพิจารณาเรื่องร-องเรียนมีหลายข้ันตอน กล&าวคือเรื่องร-องเรียนผ&านการพิจารณาในช้ัน
คณะอนุกรรมการฯ ไปแล-ว ต-องผ&านข้ันตอนเสนอ กทค. กล่ันกรองความเห็น และข้ันตอนการรอเข-าบรรจุเป4น
วาระพิจารณาใน กทค. ทําให-เร่ืองร-องเรียนบางส&วนไม&สามารถยุติเรื่องภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
 ๔. เมื่อมีมติ กทค. แล-ว แต&บริษัทไม&ดําเนินการตามมติ กทค. เช&น กรณีโบนัสของบริษัทโทเทิ่ลฯ ทําให-
ต-องมีกระบวนการในการติดตาม เพื่อให-เรื่องร-องเรียนได-รับข-อยุติอย&างแท-จริง 
 ๕. กรณีการไม&มีหลักเกณฑ�ที่ชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองการทําความเข-าใจเรื่องเสาสัญญาณฯ ทําให-การเสนอ
วาระเพื่อพิจารณาบ&อยครั้ง  เรื่องร-องเรียนจะถูกตีกลับมาให-บริษัทฯ ไปทําความเข-าใจกับชุมชนในพื้นที่ต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ขณะที่สํานักงานฯ ไม&สามารถไปบังคับบริษัทฯ เร่ืองการทําความเข-าใจ เน่ืองจากไม&มีหลักเกณฑ�ที่
ชัดเจน ทําให-เรื่องร-องเรียนเก่ียวกับการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมต-องค-างอยู&ที่ รท.  
 ๖. ผู-ร-องเรียนต-องการให-มีการแก-ไขปsญหาในระดับนโยบายของสํานักงาน แต&อยู&นอกเหนืออํานาจและ
หน-าที่ของ รท. ทําให-ผู-ร-องเรียนไม&ยุติเร่ือง ผลลัพธ�คือเรื่องร-องเรียนยังคงค-างอยู&ในระบบ  
          ๗. หากครบกําหนดระยะเวลาในการติดตามหรือส�งหนังสือถึงบริษัทแล�ว รท. ควรเร�งนําเรื่องร�องเรียน
น้ันๆ เข�าสู�วาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ โดยทันที  เพื่อไม�ให�เปCนเรื่องร�องเรียนที่ตกค�างหรือทําให�
เรื่องร�องเรียนของผู�ร�องเรียนไม�ได�รับการแก�ไขอย�างทันท�วงที 
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