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รายงานผลการดําเนินการของ 
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม  

ป� 2559 
(ต้ังแต&วันที่วันที่ 1 มีนาคม  ถึง 31 สิงหาคม 2559) 

 
ความเป1นมา 
 ด�วยพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได�บัญญัติให�คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห.งชาติ มีหน�าที่ตรวจสอบการดําเนินการของผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม มิให�ดําเนินการใดๆ ในประการที่น.าจะเป3นการเอาเปรียบผู�บริโภค  ทั้งน้ี โดยให� กสทช. แต.งตั้ง
คณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะ ประกอบด�วยผู�มีความรู� ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�อันเป3นประโยชน�ต.อการ
ปฏิบัติหน�าที่ของ กสทช. ในการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�และในการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม โดยให�มีอํานาจในการพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนและปฏิบัติ
หน�าที่อ่ืน ทั้งน้ี ตามที่ กสทช. กําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห.งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ� 
2558 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ จึงมีคําส่ัง ที่ 
16/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2558  เรื่อง แต.งต้ังคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
โดยมีองค�ประกอบอํานาจหน�าที่ ค.าตอบแทน และวาระการดํารงตําแหน.ง ดังน้ี 

1. องค�ประกอบ 
(1) ที่ปรึกษา 

(1) พันเอก เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ 
(2) รองศาสตราจารย�ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�   
(3) พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 
(4) นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค�  
(5) นายประวิทย�   ล่ีสถาพรวงศา 
(6) นายธานีรัตน�  ศิริปะชะนะ  
(7) นายคณิต  วัลยะเพ็ชร� 
(8) รองศาสตราจารย�ศิริศักด์ิ  ศุภมนตรี 
(9) นายชัยฤกษ�  ดิษฐอํานาจ 
(10) พลโท ภัทร�ไพบูลย�  สังข�สุวรรณ 
(11) พันตํารวจเอก พฤทธิพงษ�  ประยูรศิริ 
(12) นางเดือนเด.น  นิคมบริรักษ� 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
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(13) นายจาตุร  เกิดบ�านชัน 
(14) รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
(15) ผู�อํานวยการสํานักรับเรื่องร�องเรียนและคุ�มครอง    

ผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(16) ผู�อํานวยการส.วนพิจารณาเรื่องร�องเรียน 

อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
ผู�ช.วยเลขานุการ 
 
ผู�ช.วยเลขานุการ 
 

 
2. อํานาจหน�าที่ 

(1) พิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราช 
บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

(2) ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�ในการคุ�มครองผู�บริโภค  
(3) ให�ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน�าที่ของสํานักงาน 

คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ที่เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

     (4) รายงานผลการดําเนินการต.อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ         
โทรคมนาคมแห.งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมทราบทุก 6 เดือน 

     (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
แห.งชาติหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมอบหมาย 

    ให�คณะอนุกรรมการมีวาระ 2 ปI นับตั้งแต.วันที่คําส่ังแต.งตั้ง โดยได�รับค.าตอบแทนเป3นเบ้ียประชุมตามข�อ 
14 (2) ข�อ 15 และข�อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ 
โทรคมนาคมแห.งชาติ ว.าด�วยการประชุม ค.าตอบแทน และค.าใช�จ.ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ.
2554 
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1. สถานการณ3การรับเร่ืองและจัดการเร่ืองร�องเรียน 
1.1 การดําเนินงานจัดการเร่ืองร�องเรียน 
สถานการณ�การรับเรื่องร�องเรียนของสํานักรับเรื่องร�องเรียนและคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.)  

ได�ดําเนินการรับเรื่องร�องเรียน นับตั้งแต.วันที่ 1 มีนาคม  ถึง 31 สิงหาคม 2559 รวมทั้งส้ินจํานวน 2,612 เรื่อง 
(ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 255๙ ) 
 

ตาราง  1 จํานวนเรื่องร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการ (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 255๙) 

ประเภทบริการ จํานวน ร�อยละ 
โทรศัพท�เคล่ือนที่ 2,035 77.91 
อินเทอร�เน็ต 460 17.61 
สถานีวิทยุคมนาคม 45 1.72 
โทรศัพท�พื้นฐาน 41 1.57 
อ่ืนๆ (เช.น ไม.ได�รับสิทธิพิเศษตามที่โฆษณา 
ไม.สามารถโทรไปยังเลขหมายพิเศษได� เป3นต�น) 

31 1.19 

รวม 2,612 100 
 

จากตาราง 1 จํานวนเรื่องร�องเรียน 2,612 เรื่อง จําแนกตามประเภทบริการพบว.า โทรศัพท�เคล่ือนที่มีเรื่อง
ร�องเรียนจํานวน 2,035 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 77.91  อินเทอร�เน็ตมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 460 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 
17.61 สถานีวิทยุคมนาคมมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 45 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.72 โทรศัพท�พื้นฐานมีเร่ืองร�องเรียน
จํ า น ว น  4 1  เ รื่ อ ง  คิ ด เ ป3 น ร� อ ย ล ะ  1 . 5 7  แ ล ะ อ่ื น ๆ  เ ช. น  ไ ม. ไ ด� รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ต า ม ที่ โ ฆ ษ ณ า 
ไม.สามารถโทรไปยังเลขหมายพิเศษได� มีเร่ืองร�องเรียนจํานวน 31  เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.19 สามารถสรุปเรื่อง
ร�องเรียนจําแนกตามบริการตามแผนภูมิ 1  ดังน้ี 
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                          แผนภูมิ 1 จํานวนเรื่องร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการ (ข�อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2559) 

 
                                                                                   
1.2 ลักษณะป:ญหาการร�องเรียน จําแนกตามประเภทบริการ 
1.2.1 ประเภทบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่นอกจากเรื่องร�องเรียนที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 2,035  

เรื่อง ยังมีเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3น
เรื่องที่เจ�าหน�าที่ได�ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซึ่งสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได� 
โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�องส.งหนังสือร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 843 เรื่อง ซ่ึงจําแนกตามลักษณะปNญหาได� 
ดังน้ี 
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ตาราง 2 ลักษณะป:ญหาการร�องเรียนประเภทบริการโทรศพัท3เคล่ือนที่ (ข�อมูล ณ วันที่  11 ตุลาคม 255๙) 

ลักษณะป:ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ปNญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย       1,325   65.11           601   71.29  
คิดค.าบริการผิดพลาด          102     5.01             23     2.73  
SMS คิดเงินโดยไม.ได�สมัคร            70     3.44             26     3.08  
ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่            45     2.21               5     0.59  
สัญญาณไม.ดี ไม.ชัด หลุดบ.อย            40     1.97             16     1.90  
ถูกคิดเงินจากบริการที่ไม.ได�ใช�หรือสมัคร 
ถูกคิดเงินโดยไม.ทราบสาเหตุ            34     1.67             12     1.42  
อินเทอร�เน็ตผ.านมือถือคิดค.าบริการผิดพลาด            32     1.57               7     0.83  
ถูกยึดเงิน (ต�องการให�คืนเงินเข�าสู.ระบบ)            29     1.42               6     0.71  
ถูกระงับหมายเลข (ต�องการเบอร�คืน)            24     1.18               2     0.24  
การเปล่ียนเง่ือนไขบริการโดยไม.แจ�งให�ทราบล.วงหน�า 
ไม.ได�รับความยินยอม            24     1.18               4     0.47  
อินเทอร�เน็ตผ.านมือถือคุณภาพไม.ดี            22     1.08               6     0.71  
ถูกเรียกเก็บค.าบริการที่ชําระแล�ว 
หลังจากยกเลิกบริการแล�ว            18     0.88               4     0.47  
ถูกระงับบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่โดยไม.ทราบสาเหตุ            17     0.83               6     0.71  
การยกเลิกบริการแบบชําระค.าบริการล.วงหน�าและ
ต�องการขอเงินคืน            16     0.79               3     0.36  
ไม.สามารถใช�บริการที่สมัครได�            15     0.74               6     0.71  
ไม.สามารถเปล่ียนโปรโมช่ันได�            12     0.59             -          -    
ให�ข�อมูลไม.ครบถ�วน            11     0.54             10     1.19  
ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ             9     0.44             -          -    
ถูกคิดค.าบริการไม.เป3นวินาที             8     0.39               3     0.36  
สัญญาณล.ม ไม.สามารถใช�งานได�             7     0.34               8     0.95  
ถูกแอบอ�างเปRดเลขหมายและถูกเรียกเก็บค.าบริการ 
จากเลขหมายที่ไม.ได�เปRดใช�บริการด�วยตนเอง             7     0.34               1     0.12  
บริการระหว.างประเทศคิดค.าบริการผิดพลาด             5     0.25               5     0.59  
SMS รบกวน             5     0.25               3     0.36  
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เติมเงินแล�วไม.ได�ตามที่เติม เติมเงินไม.ได�             5     0.25               1     0.12  

 ลักษณะป:ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการก.อนครบกําหนดสัญญา             5     0.25               2     0.24  
ต�องการทราบรายละเอียดการใช�บริการ             5     0.25               3     0.36  
ถูกจํากัดอุปกรณ�การใช�บริการ             5     0.25               1     0.12  
ปNญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ�ด             4     0.20               2     0.24  
ถูกคิดค.าบริการที่ไม.ได�ใช�จากซิมการ�ดแจกฟรี             3     0.15             -          -    
ถูกยึดหมายเลขและนําไปใช�ใหม.ก.อนครบกําหนด             3     0.15             -          -    
บริการ 3G ถูกจํากัดปริมาณการใช�บริการข�อมูล (FUP)             3     0.15             -          -    
คิดค.าบริการไม.เป3นไปตามอัตราข้ันสูง             1     0.05               6     0.71  
ยกเลิกบริการเสริมที่สมัครใช�ไม.ได�             1     0.05               2     0.24  
ถูกกําหนดวันใช�งาน (ต�องการเพิ่มวัน)             1     0.05               3     0.36  
บริการ 3G ไม.ลดค.าบริการ 15%             1     0.05             -          -    
ไม.สามารถรับสายข�ามจากเครือข.ายอ่ืนได�             1     0.05             -          -    
โทรข�ามโครงข.ายยาก ไม.ได�             1     0.05             -          -    
การให�บริการของ call center หรือ เจ�าหน�าที่             1     0.05               8     0.95  
โทรศัพท�รบกวน (ต�องการให� block หมายเลข)             1     0.05               1     0.12  
ดําเนินการล.าช�า             1     0.05               2     0.24  
การเข�าถึงบริการ            -          -                 3     0.36  
คิดค.าบริการผิดพลาดจากหมายเลข 4 หลัก            -          -                 1     0.12  
ซิมการ�ดแจกฟรีให�ข�อมูลไม.ครบถ�วน            -          -                 1     0.12  
เร่ืองร�องเรียนอ่ืนๆ (เช.น ได�รับการยืนยันการสมัคร
บริการเสริมล.าช�า ถูกแอบอ�างโอนย�ายเครือข.าย เป3นต�น)          116     5.70             50     5.93  

รวม      2,035     100          843     100  
หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนจากบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 

 
จากตาราง 2 ประเภทบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ที่ดําเนินการเป3นเร่ืองร�องเรียนจํานวน  2,035 เร่ือง พบว.า 3 

อันดับแรกได�แก. อันดับที่ 1 คือปNญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย มีจํานวน  1,325  เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 65.11 
และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 601 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 71.29  อันดับที่ 2 คือการคิด
ค.าบริการผิดพลาดมีจํานวน 102  เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 5.01 และจํานวน 23 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 2.73 และอันดับ
ที่ 3 คือ SMS คิดเงินโดยไม.ได�สมัครมีจํานวน 70 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 3.44 และจํานวน  26  เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 
3.08 
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1.2.2 ประเภทบริการอินเทอร�เน็ตมีเรื่องที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 460 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.
เข�าสู.กระบวนการรับเร่ืองร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเรื่องที่เจ�าหน�าที่ได�
ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซึ่งสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.
ต�องส.งหนังสือร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 98 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได�ดังน้ี                      

ตาราง 3 ลักษณะป:ญหาการร�องเรียนประเภทบริการอินเทอร3เน็ต (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) 

ลักษณะป:ญหา เร่ืองร�องเรียน ร�อยละ 
เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ต�องการยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ต 319 69.35 57 58.16 
อินเทอร�เน็ตเสีย ใช�งานไม.ได� 20 4.35 2 2.04 
ความเร็วที่ใช�งานได�ตํ่ากว.าที่ทําสัญญาไว� 16 3.48 8 8.16 
สัญญาณไม.ดี หลุดบ.อย 16 3.48 2 2.04 
คิดค.าบริการผิดพลาด 10 2.17 7 7.14 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการที่ชําระแล�ว 
หลังจากยกเลิกบริการแล�ว 9 1.96 2 2.04 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ 8 1.74 2 2.04 
สัญญาณล.ม ไม.สามารถใช�งานได� 6 1.30 1 1.02 
ไม.สามารถใช�บริการที่สมัครได� 4 0.87 1 1.02 
การเปล่ียนเง่ือนไขบริการโดยไม.แจ�งให�ทราบล.วงหน�า 
ไม.ได�รับความยินยอม 3 0.65 2 2.04 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการก.อนครบกําหนด
สัญญา 3 0.65             -       -   
ติดต้ังล.าช�า ไม.มาติดตั้ง 3 0.65             -       -   
ดําเนินการล.าช�า 3 0.65             -       -   
การเข�าถึงบริการ 2 0.43 3 3.06 
ถูกระงับบริการอินเทอร�เน็ตโดยไม.ทราบสาเหตุ 2 0.43             -       -   
อินเทอร�เน็ตแบบเติมเงินความเร็วที่ใช�ได�ต่ํา 1 0.22 1 1.02 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการล.วงหน�า 1 0.22             -       -   
การให�บริการของ call center หรือเจ�าหน�าที่ 1 0.22 3 3.06 
การให�ข�อมูลไม.ถูกต�อง ไม.ครบถ�วน            -       -   1 1.02 
อินเทอร�เน็ตแบบเติมเงินสัญญาณไม.ดี หลุดบ.อย            -       -   1 1.02 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ (เช.น ถูกคิดค.าบริการเสริมโดยไม.ได�สมัคร
ใช�บริการ ไม.สามารถขอระงับบริการช่ัวคราวได� เป3นต�น) 33 7.17 5 5.10 

รวม 460 100 98 100 
  หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนจากบริการอินเทอร�เน็ต 
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จากตาราง 3 ประเภทบริการอินเทอร�เน็ตที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน  460 เร่ือง พบว.าปNญหา 3 
อันดับแรกได�แก. อันดับที่ 1 คือต�องการยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ตมีจํานวน 319 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 69.35 และเป3น
เรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 57 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 58.16 อันดับที่ 2 คืออินเทอร�เน็ตเสีย 
ใช�งานไม.ได� มีจํานวน 20 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 4.35  และจํานวน 2 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 2.04 และอันดับที่ 3 มี 2 
เรื่อง คือเรื่องที่ 1) ความเร็วที่ใช�งานได�ตํ่ากว.าที่ทําสัญญาไว�มีจํานวน 16 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 3.48 และจํานวน 8 
เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 8.16 และเรื่องที่ 2) สัญญาณไม.ดี หลุดบ.อย มีจํานวน 16 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 3.48 และ
จํานวน 2 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 2.04 

1.2.3 ประเภทสถานีวิทยุคมนาคมมีเรื่องที่ดําเนินการเป3นเร่ืองร�องเรียนจํานวน 45 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.
เข�าสู.กระบวนการรับเร่ืองร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเรื่องที่เจ�าหน�าที่ได�
ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซึ่งสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.
ต�องส.งหนังสือร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 42 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได�ดังน้ี 

 
ตาราง 4 ลักษณะป:ญหาการร�องเรียนประเภทสถานีวิทยุคมนาคม (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2559) 

ลักษณะป:ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ความเสียหายต.อสุขภาพ  43 95.56 38 90.48 
การให�ข�อมูลไม.ถูกต�อง ไม.ครบถ�วนเก่ียวกับ 
สถานีวิทยุคมนาคม            -          -   1 2.38 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 2 4.44 3 7.14 

รวม 45 100 42 100 
        หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนจากปNญหาเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมหรือ 
                       เสาสัญญาณ 
 

จากตาราง 4  ประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคมที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 45 เรื่อง เป3นเรื่อง
ความเสียหายต.อสุขภาพมีจํานวน 43 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 95.56 ส.วนเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน
ประเด็นเดียวกันมีจํานวน 38 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ  90.48   

1.2.4 ประเภทบริการโทรศัพท�พื้นฐานมีเรื่องที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 41 เรื่อง และเป3นเรื่องที่
ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเรื่องที่เจ�าหน�าที่
ได�ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซึ่งสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียน
ไม.ต�องส.งหนังสือร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 14 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได�ดังน้ี 
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           ตาราง 5 ลักษณะป:ญหาการร�องเรียนประเภทบริการโทรศัพท3พื้นฐาน (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2559)  

ลักษณะป:ญหา เร่ืองร�องเรียน ร�อยละ 
เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

โทรศัพท�เสีย ใช�งานไม.ได� 22 53.66 3 21.43 
ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท�พื้นฐาน 5 12.19 2 14.29 
สัญญาณไม.ดี ไม.ชัด หลุดบ.อย 3 7.32 3 21.43 
ไม.สามารถใช�บริการที่สมัครได� 2 4.88 -       -   
ดําเนินการล.าช�า 2 4.88 -       -   
ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ 1 2.44 -       -   
การให�ข�อมูลไม.ถูกต�อง ไม.ครบถ�วน 1 2.44 1 7.14 
คิดค.าบริการผิดพลาด -       -   2 14.29 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการที่ชําระแล�ว หลังจากยกเลิก
บริการแล�ว -       -   1 7.14 
ถูกระงับบริการโทรศัพท�พื้นฐานโดยไม.ทราบสาเหตุ -       -   1 7.14 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ (เช.น ถูกเรียกเก็บค.าอุปกรณ� 
ไม.ได�รับสิทธิส.วนลดตามโปรโมช่ันที่สมัคร เป3นต�น) 5 12.19 1 7.14 

รวม 41 100 14 100 
  หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนจากบริการโทรศัพท�พื้นฐาน 

 
จากตาราง 5 ประเภทบริการโทรศัพท�พื้นฐานที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนมีจํานวน 41 เรื่อง พบว.า 3 

อันดับแรกได�แก. อันดับที่ 1 คือโทรศัพท�เสีย ใช�งานไม.ได� มีจํานวน 22 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 53.66 และเป3นเรื่องที่ไม.
เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 3 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 21.43 อันดับที่ 2 คือต�องการยกเลิกบริการ
โทรศัพท�พื้นฐานมีจํานวน 5 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 12.19 และจํานวน 2 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 14.29 และอันดับที่ 3  
คือสัญญาณไม.ดี ไม.ชัด หลุดบ.อย มีจํานวน 3 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 7.32 และจํานวน 3 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 21.43  

นอกจากน้ียังมีเรื่องอ่ืนๆ จากที่กล.าวมาแล�วคือปNญหาเก่ียวกับบริการโทรศัพท�สาธารณะ ปNญหาเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียง ปNญหาเก่ียวกับวิทยุคมนาคม เรื่องนอกเหนืออํานาจ ปNญหาเก่ียวกับอุปกรณ� เป3นต�น โดยได�
ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 31 เรื่อง และเป3นเร่ืองที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจาก
เอกสารหลักฐานไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเรื่องที่เจ�าหน�าที่ได�ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน 
โดยที่ผู�ร�องไม.ต�องส.งใบคําร�องมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 393 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได�ดังน้ี 
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                                 ตาราง 6 ลักษณะป:ญหาอ่ืนๆ กับจํานวนเรื่องที่เข�าสู&กระบวนการร�องเรียนและ 
                                     ไม&เข�าสู&กระบวนการร�องเรียน (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑1 ตุลาคม 2559) 

ลักษณะป:ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม&เข�าสู&
กระบวนการ 

ร�อยละ 

โทรศัพท�สาธารณะ - - 2 0.51 
กิจการกระจายเสียง - - 24 6.11 
วิทยุคมนาคม - - 1 0.25 
เรื่องนอกเหนืออํานาจ - - 9 2.29 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 31 100 357 90.84 

รวม 31 100 393 100 
               หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนจากปNญหาเก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ 
 

จากตาราง 6 ลักษณะปNญหาที่เป3นเรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ เช.น ปNญหาเก่ียวกับบริการโทรศัพท�สาธารณะ  
ปNญหาเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง ปNญหาเก่ียวกับวิทยุคมนาคม ปNญหาเก่ียวกับอุปกรณ� เรื่องนอกเหนืออํานาจและ
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ ที่เข�าสู.กระบวนการร�องเรียนมีจํานวน 31 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่อง
ร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเรื่องที่เจ�าหน�าที่ได�ให�คําปรึกษาและ
คําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียนซึ่งสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�องส.งหนังสือ
ร�องเรียนมายังสํานักงาน กสทช. จํานวน 393 เรื่อง         

1.3 ระยะเวลาการแก�ไขป:ญหาเร่ืองร�องเรียน  
1.3.1  ระยะเวลาดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียน พ.ศ. 2552 - 2559 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตาราง  7  ระยะเวลาดําเนินการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับต้ังแต& พ.ศ. 2552 – 2559* 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559) 

ป� 

ระยะเวลาดําเนินการแก�ไขป:ญหาจนแล�วเสร็จ 

< 30 วัน 31 - 60 วัน 61 - 90 วัน > 90 วัน 
รวมเร่ืองที่ยุติ

ทั้งหมด 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

2552 364 16.94 182 8.47 121 5.63 1,482 68.96 2,149 100 
2553 549 19.94 544 19.76 331 12.02 1,329 48.27 2,753 100 
2554 628 28.75 561 25.69 231 10.58 764 34.98 2,184 100 
2555 556 24.56 427 18.86 212 9.36 1,069 47.22 2,264 100 
2556 398 16.40 440 18.13 188 7.75 1,401 57.72 2,427 100 
2557 877 40.27 614 28.19 193 8.86 494 22.68 2,178 100 
2558 1,160 42.07 771 27.97 362 13.13 464 16.83 2,757 100 
2559* 1,847 64.83 732 25.69 172 6.04 98 3.44 2,849 100 

รวม 6,379 32.61 4,271 21.83 1,810 9.25 7,101 36.30 19,561 100 
* ข�อมูลปI 255๙ เป3นข�อมูลถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 255๙ 
หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขจนแล�วเสร็จในปIนั้นๆ 
  
 จากตาราง 7 ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับตั้งแต. พ.ศ. 2552 - 2559 
(ข�อมูลถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 255๙) มีปริมาณเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาได�ภายใน 30 วัน จํานวน 6,379 
เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 32.61 จากเรื่องร�องเรียนที่ได�รับการแก�ไขเป3นที่ยุติแล�วจํานวน 19,561 เรื่อง (ร�อยละ 100)  

1.3.2 ระยะเวลาการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนในรอบ 6 เดือน จําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคม 
          การจัดการเร่ืองร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคมคือโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต สถานีวิทยุ
คมนาคม โทรศัพท�พื้นฐาน  โทรศัพท�สาธารณะ และบริการอ่ืนๆ  นับตั้งแต.วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 มีเรื่องแล�วเสร็จจํานวน 2,612 เรื่อง สามารถแก�ไขปNญหาจนแล�วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี 
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ตาราง 8 ประเภทบริการกับระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 
(ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2559) 

ประเภทบริการ 

ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 

เรื่อง
ทั้งหมด 

< 30 วัน 31 - 60 วัน 61 - 90 วัน > 90 วัน 

รวม
จํานวน
เร่ืองที่
แก�ไข

ป:ญหาจน
แล�วเสร็จ 

คิดเป1น
ร�อยละ
ของ

จํานวน
เร่ือง

ร�องเรียน
ทั้งหมด 

(2,612) 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี 1,222 46.78 465 17.80 104 3.98 40 1.53 1,831 70.10 2035 

อินเทอร�เน็ต 241 9.23 126 4.82 32 1.23 10 0.38 409 15.66 460 
เสาสัญญาณ/ 
ส ถ า นี วิ ท ยุ
คมนาคม 

3 0.11 4 0.15 1 0.04 1 0.04 9 0.34 45 

โทรศัพท�ประจําท่ี 18 0.69 8 0.31 0 0.00 1 0.04 27 1.03 41 

บริการอ่ืนๆ 21 0.80 5 0.19 0 0.00 0 0.00 26 1.00 31 

รวม 1505 57.62 608 23.28 137 5.25 52 1.99 2302 88.13 2,612 
หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนท้ังหมด 
 

 จากตาราง 8  ประเภทบริการด�านโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต เสาสัญญาณ/สถานีวิทยุคมนาคม 
โทรศัพท�พื้นฐาน โทรศัพท�สาธารณะ และบริการอ่ืนๆ กับจํานวนระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียน
จนแล�วเสร็จนับตั้งแต.วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (6 เดือน) มีเรื่องร�องเรียนที่ได�รับการแก�ไขปNญหา
จนแล�วเสร็จตามระยะเวลามีจํานวนทั้งส้ิน 2,302 เรื่อง จากเรื่องร�องเรียนทั้งหมดจํานวน 2,612 เรื่อง หรือคิดเป3น
ร�อยละ 88.13 แยกเป3นเร่ืองร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จได�ภายใน 30 วัน มีจํานวน 1,505 เรื่อง คิด
เป3นร�อยละ 57.62 เป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 31 - 60 วัน มีจํานวน 
608 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 23.28 เป3นเร่ืองร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 61 - 90 
วัน มีจํานวน 137 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 5.25 และเป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลามากกว.า 90 วัน มีจํานวน 52  เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.99  

1.3.3 การจัดการเรื่องร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคมคือโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต 
โทรศัพท�พื้นฐาน  โทรศัพท�สาธารณะ และสถานีวิทยุคมนาคม นับตั้งแต.วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
จากจํานวน 2,612  เรื่อง มีเรื่องที่อยู.ระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหา จําแนกตามประเภทบริการกับระยะเวลาได�ดังน้ี 
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ตาราง 9 ประเภทบริการกับระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนที่อยู&ระหว&างดําเนินการ 
(ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) 

ประเภทบริการ 

ระยะเวลาการดําเนินการเรื่องท่ีอยู&ระหว&างดําเนินการ 

เรื่อง
ทั้งหมด 

< 30 วัน 31 - 60 วัน 61 - 90 วัน > 90 วัน 

รวม
จํานวน

เร่ืองที่อยู&
ระหว&าง

ดําเนินการ 

คิดเป1น
ร�อยละ
ของ

จํานวน
เร่ือง

ร�องเรียน
ทั้งหมด 

(2,612) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

 โทรศัพท�เคล่ือนท่ี 11 0.42 75 2.87 43 1.65 75 2.87 204 7.81 2,035 
 อินเทอร�เน็ต 4 0.15 22 0.84 11 0.42 14 0.54 51 1.95 460 
 เสาสัญญาณ/ 
สถานีวิทยุคมนาคม 1 0.04 8 0.31 6 0.23 21 0.80 36 1.38 45 

 โทรศัพท�ประจําท่ี 1 0.04 11 0.42 1 0.04 1 0.04 14 0.54 41 
 บริการอื่นๆ 0 0.00 3 0.11 2 0.08 0 0.00 5 0.19 31 

รวม 17 0.65 119 4.56 63 2.41 111 4.25 310 11.87 2,612 
หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนท้ังหมด 
 

จากตาราง 9 ประเภทบริการด�านโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต สถานีวิทยุคมนาคม โทรศัพท�พื้นฐาน 
โทรศัพท�สาธารณะ และบริการอ่ืนๆ กับจํานวนเรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาตามระยะเวลา 
นับต้ังแต.วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีเรื่องร�องเรียนจํานวน 2,612 เรื่อง เป3นเรื่องที่ยังอยู.ใน
ระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาจํานวนทั้งส้ิน 310 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 11.87 ของจํานวนเรื่องร�องเรียนทั้งหมด 
แยกเป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาน�อยกว.า 30 วัน มีจํานวน 17 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 
0.65 เป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาภายในระยะเวลา 31 - 60 วัน มีจํานวน 119 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 4.56 เป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการภายในระยะเวลา 61 - 90 วัน มีจํานวน 63 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 2.41 และเป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาภายในระยะเวลามากกว.า 90 วัน 
มีจํานวน 111 เรื่อง คิดเป3น ร�อยละ 4.25  

1.3.4 การเปรียบเทียบระยะเวลาแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนนับต้ังแต.ปI 2552 - 2559 มีรายละเอียดดังน้ี 
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  แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนนับต้ังแต&ป� 2552 – 2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

 

    * ข�อมูลปI 255๙ เป3นข�อมูลถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 255๙ 

           จากแผนภูมิ 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนนับตั้งแต.ปI 2552 – 255๙ พบว.า 
ระยะเวลาในการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนที่ใช�เวลามากกว.า ๙๐ วัน อยู.ในอันดับแรก โดยมีสัดส.วนที่สูงกว.าการแก�ไข
เรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนฯ ระบุไว�  

1.3.5 ประเภทเรื่องร�องเรียนกับระยะเวลาการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับตั้งแต.วันที่ 1 
มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 10 ประเภทเรื่องร�องเรียนกับระยะเวลาการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 
นับต้ังแต&เดือนวันที่ 1 มีนาคม ถงึวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2559) 

ประเภทเรื่องร�องเรยีน 

ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป:ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 

< 30 วัน 31 - 60 วัน 61 - 90 วัน > 90 วัน รวม 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

การเข�าถึงบริการ 2 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.09 
การคิดค.าบริการ 81 3.52 57 2.48 21 0.91 7 0.30 166 7.21 
สิทธิความเป3นส.วนตัวและ
ข�อมูลส.วนบุคคล 2 0.09 1 0.04 1 0.04 0 0.00 4 0.17 

การยกเลิกบริการ 215 9.34 110 4.78 20 0.87 9 0.39 354 15.38 
การให�ข�อมูลบริการ 4 0.17 7 0.30 1 0.04 0 0.00 12 0.52 
คุณภาพและมาตรฐาน 
การให�บริการ 10.53 45.74 335 14.55 64 2.78 24 1.04 14.76 64.12 

บริการโทรศัพท�แบบเติม
เงิน 1 0.04 2 0.09 0 0.00 0 0.00 3 0.13 

บริการเสริม 58 2.52 30 1.30 8 0.35 2 0.09 98 4.26 
ปNญหา เกี่ ย วกับการ ถูก
กําหนดระยะเวลาการใช�
บริการ 

16 0.70 22 0.96 3 0.13 3 0.13 44 1.91 

เร่ืองอื่นๆ 73 3.17 44 1.91 19 0.83 7 0.30 143 6.21 

รวม 1505 65.38 608 26.41 137 5.95 52 2.26 2,302 100.00 
หมายเหตุ: ข�อมูลร�อยละ เป3นข�อมูลร�อยละของเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขจนแล�วเสร็จ 

 จากตาราง 10 ประเภทเรื่องร�องเรียนกับระยะเวลาการแก�ไขปNญหาเร่ืองร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับตั้งแต.
วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 พบว.าประเภทเรื่องร�องเรียนคือการเข�าถึงบริการ การคิดค.าบริการ สิทธิ
ความเป3นส.วนตัวและข�อมูลส.วนบุคคล การยกเลิกบริการ การให�ข�อมูลบริการ คุณภาพและมาตรฐานการให�บริการ 
บริการโทรศัพท�แบบเติมเงิน ปNญหาเก่ียวกับการถูกกําหนดระยะเวลาการใช�บริการ และเรื่องอ่ืนๆ มีเรื่องร�องเรียนที่
สามารถแก�ไขปNญหาจนแล�วเสร็จจํานวน 2,302 เรื่อง แยกเป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จได�
ภายใน 30 วัน มีจํานวน 1,505 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 65.38 ของเร่ืองร�องเรียนจํานวน 2,302 เรื่อง เป3นเรื่อง
ร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 31 – 60 วัน มีจํานวน 608 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 
26.41 ของเรื่องร�องเรียนจํานวน 2,302 เรื่อง เป3นเร่ืองร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 
61 – 90 วัน มีจํานวน 137 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 5.95 ของเรื่องร�องเรียนจํานวน 2,302 เร่ือง และเป3นเรื่อง
ร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลามากกว.า 90 วัน มีจํานวน 52 เรื่อง เช.น เรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานการให�บริการ บริการโทรศัพท�แบบเติมเงิน บริการเสริม ปNญหาเก่ียวกับการถูกกําหนดระยะเวลาการใช�
บริการ คิดเป3นร�อยละ 2.26 ของเร่ืองร�องเรียนจํานวน 2,302 เรื่อง   
           การแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนของผู�ใช�บริการ พ.ศ.2549 ข�อ 12 ให�คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข�อพิพาทภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต.วันที่สํานักงานได�รับเรื่องร�องเรียนน้ัน มีเรื่องร�องเรียนที่แก�ไขปNญหาเกินกว.าระยะเวลา 30 วัน มีสาเหตุมา
จากหลักฐานประกอบคําร�องของผู�ร�องไม.ครบถ�วน  เช.น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  การขาดเอกสารประกอบ
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เรื่องร�องเรียน ผู�ให�บริการช้ีแจงผลการแก�ไขปNญหาที่มีความล.าช�าหรือตอบไม.ตรงประเด็นคําถามร�องเรียน  บางเรื่อง
ร�องเรียนต�องใช�ระยะเวลาในการตรวจสอบ เช.น ปNญหาเรื่องการตั้ งสถานีวิทยุคมนาคม ปNญหาสัญญาณ
โทรศัพท�เคล่ือนที่หลุดบ.อย ไม.มีความเสถียร  การประสานงานด�านหลักฐานและข�อมูลต.างๆ เพื่อรวบรวมข�อเท็จจริง
ของสํานักงานกับผู�ให�บริการและผู�ร�องเรียนที่ต�องใช�เวลา เป3นต�น จึงทําให�การแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนไม.สามารถ
ดําเนินการให�แล�วเสร็จตามประกาศ กทช.  

๒. การดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�โภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�โภคด�านกิจการโทรคมนาคมได�ดําเนินงานตามอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 
2.1 พิจารณาและให�ความเห็นเร่ืองร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค3กรจัดสรร 

คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
2.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�โภคด�านกิจการโทรคมนาคม เพื่อพิจารณาและให�ความเห็น 

เรื่องร�องเรียน 
คณะอนุกรรมการฯ ได�จัดการประชุมในช.วงระยะเวลาตั้งแต.วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

เพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคม นับต้ังแต.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติได�มีคําส่ัง ที่ 16/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2558  มีจํานวน
ทั้งส้ิน 7  ครั้ง ดังน้ี 
                       ตาราง 11  จํานวนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนอนุกรรมการท่ีเข�าร&วมประชุม  
                                                             (ข�อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2559) 

ที่ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
คร้ังที่ 

จํานวนอนุกรรมการท่ีเข�าร&วมประชุม 
(คน) 

1 3/2559 
(14 มีนาคม 2559) 

8 

2 4/2559 
(11 เมษายน 2559) 

8 

3 5/2559 
(23 พฤษภาคม 2559 ) 

7 

4 6/2559 
(13 มิถุนายน 2559 ) 

8 

5 7/2559 
(27 มิถุนายน  2559) 

7 

6 8/2559 
(11 กรกฎาคม 2559) 

9 

7 9/2559 
(22 สิงหาคม 2559) 

8 

รวม                    จํานวน ๗ ครั้ง 

 
จากตาราง 11 จํานวนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนอนุกรรมการที่เข�าร.วมประชุมนับตั้งแต.

วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (6 เดือน) มีการประชุมจํานวน 7 ครั้ง ประกอบด�วยการประชุมครั้งที่ 
3/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8  คน การประชุมครั้งที่ 4/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8 คน การประชุม
คร้ังที่ 5/2558 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 7 คน การประชุมครั้งที่ 6/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8  คน การ
ประชุมคร้ังที่ 7/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 7 คน (เป3นการประชุมร.วมกันระหว.างคณะอนุกรรมการฯ กับ
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ผู�ประกอบการ ไม.มีวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองร�องเรียน) การประชุมคร้ังที่ 8/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 9 คน 
และการประชุมครั้งที่ 9 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8 คน  

ทั้งน้ี นับตั้งแต.การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 มีนายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู�อํานวยการสํานัก
รับเร่ืองร�องเรียนและคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทําหน�าที่ผู�ช.วยเลขานุการ แทนผู�อํานวยการสํานักฯ คน
เดิม 

2.1.2 จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 
               คณะอนุกรรมการฯ ได�พิจารณาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องร�องเรียนตั้งแต.ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 
มีจํานวน 63  เรื่อง ดังน้ี  
 

แผนภูมิ 3 จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป1นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ 
ครั้งที่ 3/2559 – ครั้งที่ 9/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) 

 
                                                      จํานวนเร่ืองร�องเรียนท่ีบรรจุเป1นวาระ 

 
 

          จากแผนภูมิ 3  จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน
กิจการโทรคมนาคมครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559  มีจํานวน 63 เรื่อง แบ.งเป3นการประชุมครั้งที่ 3/2559 มี
จํานวนเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 12 เรื่อง การประชุมครั้งที่ 4/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 5 เรื่อง 
การประชุมคร้ังที่ 5/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 13 เรื่อง การประชุมครั้งที่ 6/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่
พิจารณาจํานวน 7 เรื่อง การประชุมคร้ังที่ 7/2559 ไม.มีเรื่องร�องเรียนพิจารณา เน่ืองจากเป3นการจัดประชุมร.วมกับ
ผู�ประกอบการ การประชุมครั้งที่ 8/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 12 เรื่อง และการประชุมครั้งที่ 
9/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 14 เรื่อง 
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               2.1.3 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน
กิจการโทรคมนาคมตั้งแต.ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) ซึ่งมีเรื่องร�องเรียนที่
บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 63  เรื่อง มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

แผนภูมิ 4  สถานะผลการดําเนินงานเร่ืองร�องเรียนตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
ต้ังแต&ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 (ข�อมูล ณ วันท่ี 11 ตุลาคม  2559) 

สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ 

 
 
จากแผนภูมิ 4 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน

กิจการโทรคมนาคมนับตั้งแต.ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 255๙) จากเรื่อง
ร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 63 เรื่อง พบว.าสถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนคือ 1) เรื่อง
ร�องเรียนทีส่ามารถยุติเร่ืองได�มีจํานวน 23 เรื่อง 2) เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอ กทค. กล่ันกรองมีจํานวน 13 เรื่อง  
3) เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอเข�า กทค. เพื่อพิจารณามีจํานวน 9 เรื่อง 4) เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างการแจ�งมติที่
ประชุม กทค. มีจํานวน 11 เรื่อง 5) เร่ืองร�องเรียนอยู.ระหว.างขอข�อมูลเพิ่มเติมจากผู�ให�บริการมีจํานวน 4 เรื่อง และ 6) 
เร่ืองร�องเรียนที่อยู.ระหว.างขอข�อมูลเพิ่มเติมจาก คท. และ ภภ. มีจํานวน 3 เรื่อง  

 2.1.4 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคมนับตั้งแต.ครั้งที่ 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 จําแนกตามครั้งการประชุม (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 
2559) แสดงได�ดังน้ี 
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ตาราง 12 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บรโิภค 
ด�านกิจการโทรคมนาคมต้ังแต&ครัง้ท่ี 3/2559 - ครั้งที่ 9/2559 จําแนกตามครั้งการประชุม (ข�อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม  2559) 

ท่ี 
การประชุม 

ครั้งที่ 
ได�ข�อยุติ 

สถานะเรื่องร�องเรียนท่ียังไม&ยุติ 

อยู&
ระหว&าง 
กทค. 

กล่ันกรอง 

อยู&ระหว&าง 
บรรจุเข�า 

กทค. 
พิจารณา 

 

อยู&ระหว&าง
แจ�ง มติ กทค. 

อยู&ระหว&าง 
ประสานงาน 
และขอข�อมูล 

ช้ีแจงเพิ่มเติมจาก 
ผู�ให�บริการ 

อยู&ระหว&าง 
ประสานงาน

ขอข�อมูล 
เพิม่เติมจาก 

คท. ดท. 

รวม 

1 3/2559 10 - 1 - 1 - 12 
2 4/2559 3 - - - 1 1 5 
3 5/2559 7 - - 5 - 1 13 
4 6/2559 1 2 1 1 1 1 7 
5 7/2559 

ไ ม.มี ว าระ เ พ่ื อ
พิ จ า ร ณ า /
ประชุมร.วมกับ
ผู�ให�บริการ 

- - - - - - - 

6 8/2559 2 1 3 5 1 - 12 
7 9/2559 - 10 4 - - - 14 
       รวม 23 13 9 11 4 3 63 

 
            จากตาราง ๑2 พบว.าผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน

กิจการโทรคมนาคมตั้งแต.ครั้งที่ 3/2558 - คร้ังที่ 9/2559 ที่มีเร่ืองร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 
63 เรื่อง เรื่องร�องเรียนที่สามารถยุติได�ส.วนใหญ.เป3นเรื่องร�องเรียนที่ผ.านการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
ส.วนเรื่องที่อยู.ระหว.าง กทค. กล่ันกรอง ส.วนใหญ.เป3นเร่ืองที่ผ.านการพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 
9/2559 ส.วนเรื่องที่อยู.ระหว.างการบรรจุเข�าพิจารณาในที่ประชุม กทค. มีกระจัดกระจาย แต.ส.วนใหญ.เป3นเรื่องที่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2559 และ9/2559 ที่น.าสนใจคือเร่ืองร�องเรียนที่อยู.ระหว.างการ
แจ�งมติ กทค. พบว.าส.วนใหญ.เป3นเรื่องที่ผ.านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 5/2559 และ 
8/2559 ซึ่งในกรณีน้ี มีข�อสังเกตว.าการดําเนินงานค.อนข�างล.าช�า และในภาพรวมควรต�องมีการเร.งรัดการดําเนินการ
เร่ืองร�องเรียนที่ผ.านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ให�ได�ข�อยุติโดยเร็วที่สุด  

2.2 การให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน3ในการคุ�มครองผู�บริโภค      
                 ในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ คณะอนุ
กรรมการฯ ได�จัดประชุมร.วมกับผู�ให�บริการโทรคมนาคม ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นด�านการให�บริการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน�ในการคุ�มครองผู�บริโภคดังน้ี 
                 ๑) ระยะเวลาการเก็บข�อมูลรายละเอียดการใช�บริการ เพื่อพิสูจน3ความถูกต�องในการเรียกเก็บ
ค&าบริการที่มีการร�องเรียน  

          ประเด็นปNญหาคือเมื่อมีการโต�แย�งเรื่องความถูกต�องของการเรียกเก็บค.าใช�บริการ ผู�บริโภคจะขอให�ผู�
ให�บริการแสดงหลักฐานรายละเอียดของการใช�บริการ เพื่อตรวจสอบความถูกต�องของการเรียกเก็บค.าบริการ ซึ่งตาม
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กฎหมายโทรคมนาคมกําหนดให�ผู�ให�บริการมีหน�าที่ต�องพิสูจน�ความถูกต�องของการเรียกเก็บค.าบริการ แต.ที่ผ.านมา    
ผู�ให�บริการฯ จะแจ�งว.าเร่ืองร�องเรียนเกิดข้ึนนานมาแล�ว จึงไม.ได�เก็บหลักฐานไว�  
 มติที่ประชุม 

 1. กรณีที่มีหน้ีค�างชําระ ผู�ให�บริการต�องพร�อมพิสูจน�ข�อเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต�องของการเรียกเก็บ 
ค.าบริการจนกว.าจะหมดอายุความ เป3นระยะเวลา ๒ ปI 
 2. กรณีไม.มีหน้ีค.าบริการค�างชําระและผู�ใช�บริการได�โต�แย�งการเรียกเก็บค.าบริการภายใน ๓ เดือน       
ผู�ให�บริการต�องเก็บข�อมูลเพื่อยืนยันความถูกต�องของการเรียกเก็บค.าบริการจนกว.าเรื่องร�องเรียนจะยุติ  โดยไม.เกิน ๒ 
ปI    

3. หากผู�ให�บริการเห็นว.าการเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการที่เป3นหน้ีค�างชําระเกินระยะเวลา ๓ เดือน เป3นภาระ 
เกินสมควร ขอให�ผู�ให�บริการแสดงข�อมูลจํานวนผู�ใช�บริการ แยกเป3นผู�ใช�บริการแบบชําระค.าบริการล.วงหน�า และ
ผู�ใช�บริการแบบชําระค.าบริการรายเดือน และแสดงจํานวนผู�ใช�บริการที่ไม.ชําระค.าบริการภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
เพื่อประกอบการพิจารณาต.อไป 

๒) การรวบรวมพยานหลักฐานและข�อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเ ร่ืองร�องเ รียน                        
   ในการรวบรวมข�อเท็จจริงเพื่อเสนอให�คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรื่องร�องเรียน มักพบปNญหา
พยานหลักฐานและข�อเท็จจริงไม.ครบถ�วน โดยสํานักงาน กสทช. ได�มีหนังสือแจ�งสรุปประเด็นเรื่องร�องเรียนและ
หลักฐานที่ต�องการให�ผู�ประกอบการทราบแล�ว เช.น ต�องการสัญญาใช�บริการ รายละเอียดการใช�บริการ CDR QOS 
เป3นต�น แต.ผู�ให�บริการฯ มักช้ีแจงเรื่องร�องเรียนเป3นเอกสาร แต.ไม.ให�รายละเอียดของปNญหาและไม.ได�แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  
               มติที่ประชุม  

๑. ในอนาคต สํานักงาน  กสทช. จะระบุเอกสารหลักฐานข้ันต่ําที่ผู�ให�บริการควรต�องส.งให� หาก
หลักฐานข้ันต่ําไม.สามารถพิสูจน�ข�อเท็จจริงได� สํานักงาน กสทช. อาจขอข�อมูลเพิ่มเติม 

๒. ขอให�ผู�ให�บริการฯ มีกระบวนการส.งหลักฐานให�เร็วข้ึน เพราะประกาศรับเรื่องร�องเรียนฉบับใหม.ที่มี
กรอบระยะเวลาการดําเนินการข้ันตอนต.างๆ กระชับข้ึนกําลังจะมีผลบังคับใช� 
 3) เร่ืองคิดค&าโทรเป1นวินาที  
    ผู�แทนจากสํานักค.าธรรมเนียมและอัตราค.าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) ช้ีแจงว.า กทค. ได�มี
มติยืนยันให�ผู�รับอนุญาตคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz คิดค.าโทรศัพท�เคล่ือนที่ตามจริงหรือคิด
ค.าบริการเป3นวินาที โดยได�มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ทําความเข�าใจกับผู�ประกอบการในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม 
 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องน้ี และผู�รับใบอนุญาตทั้ง ๓ คล่ืนความถ่ี  
ต�องคิดค.าบริการตามจริงทั้งบริการเสียงและบริการข�อมูล 
 4) การโฆษณา misleading/ mis-selling  
     ประเด็นเก่ียวกับความเร็วที่ลดลงหลังจากใช�บริการอินเทอร�เน็ต ครบปริมาณตามแพ็กเกจไปแล�ว 
หรือ FUP เป3นความเร็วที่น�อยจนไม.สามารถใช�บริการได� การปรับลดความเร็วน้ีจะส่ือสารอย.างไรให�ผู�บริโภคเข�าใจ 
และควรมีมาตรฐานที่เป3นหลักประกันว.า ความเร็วที่ปรับลดลงน้ัน ไม.ควรต่ํากว.าเท.าไร 
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 มติที่ประชุม 
                    1. ให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือสอบถามผู�ให�บริการเก่ียวกับแนวทางการปรับลดความเร็ว
อินเทอร�เน็ตเม่ือใช�บริการครบตามแพ็กเกจ (FUP) ว.าความเร็วควรเป3นเท.าไร นอกจาก ๖๔ และ ๑๒๘ Kpbs  และ 
หากจะมีแพ็กเกจที่ FUP สามารถใช�ความเร็วได� ๓๘๔ หรือ ๒๕๖ Kpbs ควรมีราคาเท.าไร   
    ๒. ให�สํานักงาน กสทช. พิจาณาว.าจะปรับมาตรฐานความเร็ว (QOS) ของบริการโทรคมนาคม
ประเภทข�อมูลสําหรับโครงข.ายโทรศัพท�เคล่ือนที่ ในเทคโนโลยี ๔ จี หรือไม. และควรเป3นอย.างไร 

  ๕) การถูกคิดค&าบริการ voice mail โดยไม&มีเจตนาฝากข�อความ 
   ปNญหาคือก.อนตัดเข�าสู.บริการฝากข�อความเสียง (voice mail) ควรมีระยะเวลาให�ผู�โทรได�ตัดสินใจ

ว.าจะฝากข�อความหรือไม. หรือควรเปล่ียนแปลงวิธีการฝากข�อความโดยให�ผู�ที่ต�องการฝากข�อความกดหมายเลขที่
กําหนดเพื่อแสดงเจตนาว.าต�องการจะฝากข�อความก.อน และการเปRดใช�บริการ voice mail ควรเป3นความสมัครใจของ
ผู�ใช�บริการ 
 มติที่ประชุม 
 ขอให�ผู�ให�บริการฯ นําไปพิจารณาว.า voice mail ควรเป3นบริการที่ต�องสมัครและผู�ให�บริการฯ ต�อง
เก็บหลักฐานการสมัครไว�ด�วย เน่ืองจากการเปRดบริการ voice mail จะมีผลทําให�ผู�บริโภคที่เปRดใช�บริการโรมมิ่งและ
อยู.ต.างประเทศ เกิดค.าใช�จ.ายเพิ่มข้ึน และระยะเวลารอสายของบริการ voice mail ไม.ควรแตกต.างหรือลดน�อยลงกว.า
บริการตามปกติ และทุกผู�ให�บริการฯ ควรมีวิธีการยกเลิกบริการ voice mail แบบไม.เสียค.าบริการ          
 ๖) การโทรหาคอลเซ็นเตอร3ต�องเสียค&าบริการ 
    มีข�อเสนอว.าการโทรหาคอลเซ็นเตอร�ควรเป3นบริการฟรี หรือหากคิดค.าบริการก็ต�องคิดตามอัตรา
ค.าบริการในแพ็กเกจ  นอกจากน้ีกรณีที่โทรไปเลขหมายพิเศษ ๓ หลัก หรือ ๔ หลัก ควรคิดค.าบริการรวมอยู.ใน
รายการส.งเสริมการขายด�วย 
   ความเห็นและข�อสังเกตคณะอนุกรรมการฯ 
   ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนฯ ผู�ให�บริการต�องจัดให�มีเลขหมายร�องเรียน
ฟรี และควรแจ�งเลขหมายร�องเรียนไว�ในใบแจ�งหน้ี เพื่อให�ผู�ใช�บริการรับทราบด�วย แต.ในข�อเท็จจริงยังมีการร�องเรียน
ว.าการคิดค.าบริการในการโทรไปคอลเซ็นเตอร�ไม.รวมอยู.ในรายการส.งเสริมการขาย 
 ๗) ค&าบริการโทรข�ามแดนอัตโนมัติ  
  ความเห็นและข�อสังเกตคณะอนุกรรมการฯ 

๑) หากมีการสมัครโรมม่ิง ผู�ให�บริการฯ ต�องแจ�งเรื่อง call forward กับผู�ใช�ว.าจะทําให�ต�องเสีย
ค.าบริการเพิ่มข้ึน ๒ ต.อ 

๒) ผู�บริโภคสามารถเลือกโรมม่ิงเฉพาะบริการเสียงหรือข�อมูลได�หรือไม.  
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      2.3 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ 
             2.3.1 การจํากัดวงเงินใช�บริการ (credit limit)  
         การจํากัดวงเงินใช�บริการควรจะต�องครอบคลุมถึงบริการต.างๆ ที่ก.อให�เกิดค.าใช�จ.าย เช.น mobile 
payment international roaming  etc. และควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนว.าการจํากัดวงเงินใช�บริการจะต�องมีเง่ือนไข
อย.างไรบ�าง เพื่อให�ผู�ประกอบการทุกรายมีแนวปฏิบัติเป3นไปในแนวทางเดียวกัน  
              คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอเก่ียวกับการจํากัดวงเงินใช�บริการ (credit limit) ดังน้ี   
         ๑) กทค. ควรให�ผู�ประกอบการกําหนดการจํากัดวงเงินค.าใช�บริการในแต.ละเดือนให�เป3นไปใน
แนวทางเดียวกัน เน่ืองจากผู�ประกอบการแต.ละรายมีการกําหนดเง่ือนไขที่แตกต.างกัน ทั้งน้ี การจํากัดวงเงินจะ
เก่ียวข�องกับการระงับการใช�บริการด�วย เช.น การจํากัดวงเงินไว� ๑,๐๐๐ บาท เดือนแรกใช�ไปแล�ว ๙๐๐ บาท เดือนที่ 
๒ ใช�บริการอีก ๑๐๐ บาท เมื่อมีค.าบริการถึงยอด ๑,๐๐๐ บาท จะถูกตัดสัญญาณ ทั้งที่ยังค�างชําระไม.ถึง ๒ รอบการ
ใช�บริการ จึงเห็นว.า ควรเป3นการจํากัดวงเงินค.าใช�บริการเป3นต.อเดือน  
         ๒) กทค. ควรกําหนดให�ผู�ประกอบการจํากัดวงเงินค.าใช�บริการรวมของทุกบริการไว�ด�วย เช.น 
mobile payment เพื่อป�องกันปNญหาค.าบริการสูงโดยไม.รู�ตัว  ผู�ประกอบการต�องแจ�งเง่ือนไขการจํากัดวงเงินใช�
บริการให�ผู�บริโภครับทราบ เช.น ไม.รวมค.าบริการตามแพ็คเกจที่สมัครไว� ต�องมีการแจ�งเตือนให�ผู�บริโภครับทราบ เมื่อ
ใกล�ถึงวงเงินใช�บริการที่จํากัดไว� รวมทั้ง ข้ันตอนการขอขยายวงเงิน เมื่อมีค.าใช�จ.ายเต็มตามจํานวนที่จํากัดไว� 
ผู�ประกอบการจะต�องกําหนดเป3นแนวทางที่ชัดเจน 
             2.3.2 การกําหนดอัตราค&าบริการโทรศัพท3เคล่ือนที่ตามระยะเวลาการใช�งานที่เป1นจริงโดยคิดเป1น
วินาที  
                         ตามที่ สํานักงาน กสทช. จัดแถลงว.าค.าโทรศัพท�เคล่ือนที่บนคล่ืนความถ่ี 900 และ 1800 MHz 
ที่มีการจัดประมูล จะต�องคิดการใช�งานตามจริงเป3นวินาทีหรือการห�ามปNดเศษค.าโทร และ กทค. มีมติให�ผู�รับอนุญาต
คล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz คิดค.าโทรศัพท�เคล่ือนที่ตามจริงหรือคิดค.าบริการเป3นวินาที โดย
ได�มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ทําความเข�าใจกับผู�ประกอบการในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
                         คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอต.อการกําหนดอัตราค.าบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ตามระยะเวลาการ
ใช�งานที่เป3นจริงโดยคิดเป3นวินาที ดังน้ี 
                         ๑) กทค. ควรปรับหน.วยนับในการคิดค.าบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ให�เป3นมาตรฐานของประเทศ 
โดยคิดค.าใช�บริการตามจริง โดยกําหนดเป3นนโยบายให�ผู�รับใบอนุญาตทั้ง ๓ คล่ืนความถ่ี  ต�องคิดค.าบริการตามจริงทั้ง
ประเภทบริการเสียงและบริการข�อมูล 
                         ๒) กทค. ควรให�ผู�ประกอบการปรับหน.วยนับค.าบริการอินเทอร�เน็ตเคล่ือนที่ตามจริง โดยไม.ปNด
เศษปริมาณการใช�บริการ เช.นเดียวกับการใช�โทรศัพท�เคล่ือนที่ 
             2.3.3 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาการให�บริการ โดยไม&แจ�งให�ทราบล&วงหน�าและไม&ได�รับความ
ยินยอมจากผู�ใช�บริการ 
                          กรณีที่ผู�ประกอบการเปล่ียนแปลงรายการส.งเสริมการขายให�ผู�บริโภคโดยอัตโนมัติน้ัน รายการ
ส.งเสริมการขายที่เปล่ียนให�ผู�บริโภค ควรมีสิทธิประโยชน�ที่ดีข้ึน มิใช.เปล่ียนแล�วทําให�ผู�บริโภคได�รับสิทธิประโยชน�
ลดลง  
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                         คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาการให�บริการ โดยไม.แจ�ง
ให�ทราบล.วงหน�าและไม.ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�บริการ ดังน้ี   
                         ๑) กทค. ควรให�ผู�ประกอบการกําหนดแพ็คเกจพื้นฐานที่คิดค.าบริการตามที่ผู�บริโภคใช�งานจริง 
หากรายการส.งเสริมการขายที่ผู�บริโภคส้ินสุดลงและผู�ใช�บริการมิได�เลือกรายการส.งเสริมการขายใหม. หากบริษัทฯ ยัง
มีรายการส.งเสริมการขายในลักษณะเดียวกันกับที่ผู�บริโภคเคยใช� บริษัทก็ควรเลือกรายการส.งเสริมการขายน้ันให�
ผู�บริโภคใช�งาน กรณีที่ไม.มีรายการส.งเสริมการขายในลักษณะเดิม บริษัทฯ จะต�องให�ผู�บริโภคใช�รายการส.งเสริมการ
ขายพื้นฐานเป3นเบ้ืองต�นก.อน  
                         ๒) กทค. ควรให�ผู�ประกอบการกําหนดอัตราข้ันสูงและเง่ือนไขสัญญาที่ต�องเขียนชัดเจน แต.ไม.ได�
ไปกําหนดระยะเวลาของรายการส.งเสริมการขาย การกําหนดอัตราข้ันสูงของค.าบริการในกิจการโทรคมนาคมน้ัน เป3น
อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการที่จะประกาศกําหนดตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม ดังน้ัน กสทช. 
ควรเร.งกําหนดอัตราข้ันสูงให�ครอบคลุมบริการประเภทต.าง ๆ เพิ่มเติมจากบริการ 2G ส.วน เรื่อง 
                         ๓) กทค. ควรให�ผู�ประกอบการกําหนดระยะเวลาของรายการส.งเสริมการขาย โดยจะต�องแจ�ง
รายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลารายการส.งเสริมการขายแต.ละแพ็คเกจให�ผู�บริโภคทราบอย.างชัดเจน รวมทั้ง เง่ือนไขที่
เป3นสาระสําคัญอ่ืน ๆ เช.น เมื่อหมดรายการส.งเสริมการขายแล�ว ผู�บริโภคจะต�องจ.ายค.าบริการในอัตราเท.าใด เพื่อให�
ผู�บริโภคมีข�อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช�บริการ และควรแจ�งเตือนเมื่อใกล�ครบกําหนดระยะเวลาส.งเสริมการขาย 
หรืออาจกําหนดเง่ือนไขว.าหากผู�ประกอบการมิได�แจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบถึงระยะเวลาส้ินสุดรายการส.งเสริมการขาย 
ผู�ประกอบการจะไม.มีสิทธิเปล่ียนรายการส.งเสริมการขายให�ผู�บริโภคโดยไม.ได�รับความยินยอม ส.วนผู�บริโภคหากไม.
ชอบรายการส.งเสริมการขายที่เครือข.ายเดิมมี ก็สามารถย�ายไปใช�เครือข.ายที่ผู�บริโภคมีความต�องการได�  
             2.3.4  การโฆษณาเกี่ยวกับ speed internet ไม&ได�ความเร็วเฉล่ียที่สามารถใช�งานได�ตามที่โฆษณาไว�  
                         คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอเก่ียวกับการโฆษณาเก่ียวกับ speed internet  ดังน้ี   
                         ๑) กทค. ควรบังคับผู�ประกอบการทุกรายเป3นการทั่วไป ให�มีการโฆษณาบริการความเร็วของ
อินเทอร�เน็ตให�ได�มาตรฐานตามที่ได�โฆษณาไว� โดยเฉพาะการโฆษณาและสัญญาที่ระบุว.า สามารถใช�งานต.อเน่ือง และ
ไม.จํากัดตามความเร็วสูงสุดไม.เกินกําหนด (Fair usage policy) และบังคับใช�กฎหมายอย.างเคร.งครัด เพื่อประโยชน�
ของผู�บริโภค เพื่อให�เป�นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๑๓ 
ทั้งน้ี ในประกาศมาตรฐานการให�บริการข�อมูล  
                         ๒) กทค. ควรกําหนดให�ผู�ประกอบการจะต�องให�บริการไม.ตํ่ากว.า ๓๔๕ กิโลบิตต.อวินาที แม�ว.าจะ
ปรับลดความเร็วจาก Fair usage policy ลงมา แต.จะต�องให�บริการตามมาตรฐาน ๓G คือไม.ตํ่ากว.า ๓๔๕ กิโลบิตต.อ
วินาที ตามที่ประกาศกําหนดและควรแก�ไขข�อความในเง่ือนไขรายการส.งเสริมการขายจาก “ความเร็วสูงสุดไม.เกิน...” 
เป3น “ความเร็วสูงสุดไม.ตํ่ากว.า ...”  
               2.3.5 แนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  
                          ตามที่ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ข�อ ๑๒.๕ กําหนดให�ผู�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมีหน�าที่ต�องทําความเข�าใจกับประชาชนที่อยู.อาศัยในบริเวณที่จะต้ังสถานีวิทยุคมนาคม หรือบริเวณ
ใกล�เคียง เพื่อสร�างความเช่ือมั่นในความปลอดภัย และป�องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนได� ดังน้ัน 
เพื่อให�มีแนวทางที่ชัดเจนในการทําความเข�าใจกับประชาชนดังกล.าว 



24 

                          คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอแนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ ดังน้ี 
                          ๑) จากข�อมูลเร่ืองความปลอดภัยจากสถานีวิทยุคมนาคมยังมีความไม.ชัดเจน แม�จะมีการรับฟNง
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู.ใกล�เคียงก.อนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล�ว  แต.อาจจะไม.สามารถแก�ไขปNญหาได�
และอาจทําให�เกิดข�อขัดแย�งภายในชุมชนได� โดยเรื่องร�องเรียนที่ผ.านมาพบว.า ประเด็นปNญหาหลักที่ทําให�เกิดความ
วิตกกังวลจนเป3นเหตุให�เกิดข�อพิพาทข้ึน คือมาตรฐานความปลอดภัยของมนุษย�ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคมมีค.าสูงเกินไป และเป3นค.าขีดจํากัดเพื่อป�องกัน
ผลกระทบเชิงความร�อนแบบเฉียบพลัน-ระยะส้ัน (short term thermal effects) เท.าน้ัน แต.ไม.ได�กําหนดค.าขีดจํากัด
ความหนาแน.นของกําลังคล่ืนเพื่อป�องกันผลกระทบเชิงชีววิทยาสะสมในระยะยาว (Long term biological effects) 
จากรังสีคล่ืนวิทยุในระดับต่ํา ดังน้ัน กสทช. จึงควรศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยต.อสุขภาพมนุษย�จาก
การใช�เครื่องวิทยุคมนาคมเช.นเดียวกับในต.างประเทศโดยเร็ว เพื่อให�สอดรับกับปNญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการ
ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จากประมูลคล่ืนความถ่ีในย.านต.างๆ  

              ๒) กสทช. ควรส.งเสริมให�ผู�ประกอบการใช�สถานีวิทยุคมนาคมร.วมกัน โดยสถานีวิทยาคมนาคม
ดังกล.าวจะต�องตั้งอยู.ในบริเวณที่ชุมชนเห็นชอบร.วมกัน เพื่อประหยัดต�นทุนอันเป3นทรัพยากรของประเทศ และเพื่อลด
ความวิตกกังวลของประชาชน ทั้งน้ี ความหนาแน.นรวมของคล่ืนความถ่ีจะต�องไม.เกินกว.าค.าความปลอดภัยมาตรฐาน
ด�วย 

              ๓) การตั้งเสาและสถานีวิทยุคมนาคมคือกระบวนการเดียวกัน แม�ว.าข้ันตอนการขออนุญาตจะ
เก่ียวข�องกับหลายหน.วยงานก็ตาม กล.าวคือมีวัตถุประสงค�เพื่อแพร.คล่ืนความถ่ีในการให�บริการโทรคมนาคม ดังน้ัน 
กสทช. ควรบูรณาการการทํางานร.วมกับหน.วยงานภาครัฐอ่ืนที่เก่ียวข�องกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เช.น หน.วยงาน
ปกครองส.วนท�องถ่ิน รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข เช.น การออกใบอนุญาตให�ต้ังเสาจะต�องพิจารณาถึงหน�าที่ที่ต�อง
ดําเนินการของผู�ขอรับใบอนุญาตก.อนการก.อสร�างหรือแพร.คล่ืนความถ่ีว.าได�ดําเนินการครบองค�ประกอบของการขอ
อนุญาตแล�วหรือไม. รวมถึง ควรเริ่มศึกษาผลกระทบต.อสุขภาพของสถานีวิทยุคมนาคม และเผยแพร.ความรู�เก่ียวกับ
เรื่องดังกล.าวรวมถึงการป�องกันความเส่ียงให�สังคมได�รับทราบ 

              ๔) กสทช. ควรสุ.มตรวจวัดความแรงและความหนาแน.นของคล่ืนแม.เหล็กไฟฟ�าอย.างสม่ําเสมอ 
และจะต�องทําให�ประชาชนเช่ือถือได�ว.าการสุ.มตรวจวัดเป3นไปอย.างโปร.งใส 

              ๕) กสทช. ควรเผยแพร.ความรู�เก่ียวกับผลกระทบของคล่ืนแม.เหล็กไฟฟ�าและวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ป�องกันอันตรายจากคล่ืนแม.เหล็กไฟฟ�าเพื่อให�ประชาชนรับทราบเป3นการทั่วไป 
       
 
 

 

 

 

 
 


