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รายงานผลการดําเนินการของ 
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม  

ป� 2558 
(วันท่ี 1 กันยายน 255๘ ถึง 29 กุมภาพันธ- 2559) 

 
ความเป/นมา 
 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
คณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะประกอบด�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� และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ� 2558  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติจึงมีคําส่ัง ที่ 16/2558 ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ� 2558  เรื่อง แต.งตั้งคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม โดยมีองค�ประกอบ
อํานาจหน�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 



2 

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

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

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

 
2. อํานาจหน�าที่ 

(1) พิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร 
คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 

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

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 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 นับต้ังแต.วันที่คําส่ังแต.งต้ัง โดยได�รับค.าตอบแทนเป3นเบี้ยประชุมตามข�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. สถานการณ-การรับเร่ืองและจัดการเร่ืองร�องเรียน 
1.1 การดําเนินงานจัดการเร่ืองร�องเรียน 
สถานการณ�การรับเรื่องร�องเรียนของสํานักรับเรื่องร�องเรียนและคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) 

ในช.วงระยะเวลาหกเดือน นับต้ังแต.วันที่ 1 กันยายน 255๘ ถึง 29 กุมภาพันธ� 2559 มีจํานวน 1,537 เรื่อง 
(ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 255๙ ) 

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

ประเภทบริการ จํานวน ร�อยละ 
โทรศัพท�เคล่ือนที่ 838 55 
อินเทอร�เน็ต 549 36 
สถานีวิทยุคมนาคม 111 7 
โทรศัพท�พื้นฐาน 23 1 
โทรศัพท�สาธารณะ 1 0 
อ่ืนๆ (เช.น ถูกจํากัดอุปกรณ�การใช�บริการ ถูกจํากัดผู�ให�บริการ เป3นต�น) 15 1 

รวม 1,537 100 
 

จากตาราง 1 จํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง จําแนกตามประเภทบริการพบว.า โทรศัพท�เคล่ือนที่มีเรื่อง
ร�องเรียนจํานวน 838 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 55 อินเทอร�เน็ตมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 549 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 36
สถานีวิทยุคมนาคมมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 111 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 7  โทรศัพท�พื้นฐานมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 23 
เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1 โทรศัพท�สาธารณะมีเรื่องร�องเรียนจํานวน 1 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 0 และอ่ืนๆ เช.น ถูกจํากัด
อุปกรณ�การใช�บริการ ถูกจํากัดผู�ให�บริการ มีเรื่องร�องเรียนจํานวน 15 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1 สามารถสรุปเรื่อง
ร�องเรียนจําแนกตามบริการตามแผนภูมิ 1  ดังน้ี 
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แผนภูมิ 1 จํานวนเรื่องร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการ (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 
 

 
                                                                                         

1.2 ลักษณะป;ญหาการร�องเรียน จําแนกตามประเภทบริการ 
1.2.1 ประเภทบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 838 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�า

สู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเร่ืองที่เจ�าหน�าที่ได�ให�
คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซ่ึงสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�อง
ส.งหนังสือร�องเรียนมายัง สํานักงาน กสทช. จํานวน 3,801 เร่ือง จําแนกตามลักษณะปNญหาได� ดังน้ี 
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ตาราง 2 ลักษณะป;ญหาการร�องเรียนประเภทบริการโทรศพัท-เคล่ือนที่ (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 255๙) 

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ปNญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย 207 24.70 400 10.52 
สัญญาณไม.ดี ไม.ชัด หลุดบ.อย 86 10.26 151 3.97 
คิดค.าบริการผิดพลาด 81 9.67 48 1.26 
SMS คิดเงินโดยไม.ได�สมัคร 40 4.77 26 0.68 
ถูกระงับหมายเลข (ต�องการเบอร�คืน) 37 4.42 11 0.29 
ถูกคิดเงินจากบริการที่ไม.ได�ใช�หรือสมัครหรือโดยไม.ทราบสาเหตุ 32 3.82 9 0.24 
ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ 31 3.70 8 0.21 
อินเทอร�เน็ตผ.านมือถือ-คิดค.าบริการผิดพลาด 26 3.10 2 0.05 
การยกเลิกบริการแบบชําระค.าบริการล.วงหน�าและต�องการขอเงิน
คืน 

22 2.63 9 0.24 

การเปล่ียนเง่ือนไขบริการโดยไม.แจ�งให�ทราบล.วงหน�า ไม.ได�รับ
ความยินยอม 

19 2.27 11 0.29 

อินเทอร�เน็ตผ.านมือถือ-คุณภาพไม.ดี 16 1.91 9 0.24 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการที่ชําระแล�ว หลังจากยกเลิกบริการแล�ว 15 1.79 6 0.16 
ถูกระงับบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่โดยไม.ทราบสาเหตุ 13 1.55 6 0.16 
ให�ข�อมูลไม.ครบถ�วน 12 1.43 2 0.05 
ถูกยึดเงิน (ต�องการให�คืนเงินเข�าสู.ระบบ) 11 1.31 3 0.08 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ 10 1.19 5 0.13 
ปNญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ�ด 10 1.19 10 0.26 
ไม.สามารถใช�บริการท่ีสมัครได� 10 1.19 7 0.18 
บริการระหว.างประเทศ-คิดค.าบริการผิดพลาด 9 1.07 0 - 
ต�องการทราบรายละเอียดการใช�บริการ 6 0.72 0 - 
ส้ินสุดสัญญาสัมปทานคล่ืนความถ่ี 900 MHz. 6 0.72 2,954 77.72 
ดําเนินการล.าช�า 5 0.60 2 0.05 
ไม.สามารถเปล่ียนโปรโมช่ันได� 5 0.60 1 0.03 
คิดค.าบริการผิดพลาดจากหมายเลข 4 หลัก 4 0.48 2 0.05 
ถูกคิดค.าบริการไม.เป3นวินาที 4 0.48 3 0.08 
ถูกคิดค.าบริการที่ไม.ได�ใช� 
 

4 0.48 3 0.08 



6 

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ถูกกําหนดวันใช�งาน (ต�องการเพิ่มวัน) 4 0.48 10 0.26 
การให�บริการของ call center หรือ เจ�าหน�าที่ 4 0.48 7 0.18 
การเข�าถึงบริการ 3 0.36 10 0.26 
ยกเลิกบริการเสริมที่สมัครใช�ไม.ได� 3 0.36 3 0.08 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการก.อนครบกําหนดสัญญา 3 0.36 0 - 
ถูกจํากัดอุปกรณ�การใช�บริการ 3 0.36 0 - 
SMS รบกวน 3 0.36 2 0.05 
คิดค.าบริการไม.เป3นไปตามอัตราข้ันสูง 2 0.24 2 0.05 
เติมเงินแล�วไม.ได�ตามที่เติม เติมเงินไม.ได� 2 0.24 5 0.13 
บริการ 3G ถูกจํากัดปริมาณการใช�บริการข�อมูล (FUP) 2 0.24 2 0.05 
ถูกเรียกเก็บค.าบริการจากเลขหมายที่ไม.ได�เป_ดใช�บริการ 1 0.12 1 0.03 
แพ็คเกจอินเทอร�เน็ตผ.านมือถือที่มีการโฆษณาว.า Unlimited 1 0.12 1 0.03 
โทรข�ามโครงข.ายยาก ไม.ได� 1 0.12 0 - 
สัญญาณล.ม ไม.สามารถใช�งานได� 1 0.12 7 0.18 
โทรศัพท�รบกวน (ต�องการให� block หมายเลข) 1 0.12 0 - 
ถูกคิดค.าบริการจากเกมคุกก้ีรัน 0 - 1 0.03 
ส้ินสุดสัญญาสัมปทานคล่ืนความถ่ี 1800 MHz. 0 - 13 0.34 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 83 9.90 49 1.29 

รวม 838 100 3,801 100 
 

จากตาราง 2 ประเภทบริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 838 เรื่อง 3 อันดับแรก
ได�แก. อันดับที่ 1 คือปNญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมายมีจํานวน 207 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 24.70  และเป3นเรื่อง
ที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 400 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 10.52  อันดับที่ 2 คือปNญหาสัญญาณไม.ดี 
ไม.ชัด หลุดบ.อยปNญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมายมีจํานวน 86 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 10.26  และเป3นเรื่องที่ไม.เข�า
สู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 151 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 3.97 และอันดับที่ 3 คือการคิดค.าบริการผิดพลาด
มีจํานวน 81 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 9.67  และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 48 เรื่อง คิดเป3น
ร�อยละ 1.26    

1.2.2 ประเภทบริการอินเทอร�เน็ตที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 549 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.
กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเร่ืองที่เจ�าหน�าที่ได�ให�
คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซ่ึงสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�อง
ส.งหนังสือร�องเรียนมายัง สํานักงาน กสทช. จํานวน 192 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได� ดังน้ี                      
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ตาราง 3 ลักษณะป;ญหาการร�องเรียนประเภทบริการอินเทอร-เน็ต (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ต�องการยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ต 464 84.5 139 72.4 

ความเร็วที่ใช�งานได�ตํ่ากว.าที่ทําสัญญาไว� 14 2.55 9 4.69 

สัญญาณไม.ดี หลุดบ.อย 9 1.64 12 6.25 

ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ 8 1.46 5 2.6 

คิดค.าบริการผิดพลาด 6 1.09 7 3.65 

ถูกเรียกเก็บค.าบริการที่ชําระแล�ว หลังจากยกเลิกบริการแล�ว 6 1.09 1 0.52 

อินเทอร�เน็ตเสีย ใช�งานไม.ได� 6 1.09 5 2.6 

ติดต้ังล.าช�า ไม.มาติดตั้ง 3 0.55 0 - 

ถูกเรียกเก็บค.าบริการล.วงหน�า 3 0.55 0 - 

ดําเนินการล.าช�า 2 0.36 0 - 

ไม.สามารถใช�บริการที่สมัครได� 2 0.36 2 1.04 

สัญญาณล.ม ไม.สามารถใช�งานได� 2 0.36 2 1.04 

อินเทอร�เน็ตแบบเติมเงิน-สัญญาณไม.ดี หลุดบ.อย 2 0.36 1 0.52 
การเปล่ียนเง่ือนไขบริการโดยไม.แจ�งให�ทราบล.วงหน�า ไม.ได�รับ
ความยินยอม 

1 0.18 1 0.52 

ถูกระงับบริการอินเทอร�เน็ตโดยไม.ทราบสาเหตุ 1 0.18 0 - 

ไม.สามารถขอเปล่ียนแปลงความเร็วอินเทอร�เน็ตได� 1 0.18 2 1.04 

ติดต้ังล.าช�า ไม.มาติดตั้ง 0 - 1 0.52 

เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 19 3.46 5 2.6 

รวม 549 100 192 100 
 

จากตาราง 3 ประเภทบริการอินเทอร�เน็ตที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 549 เรื่อง 3 อันดับแรกได�แก. 
อันดับที่ 1 คือต�องการยกเลิกบริการอินเทอร�เน็ตมีจํานวน 464 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 84.5 และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.
กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 139 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 72.4  อันดับที่ 2 คือความเร็วที่ใช�งานได�ต่ํากว.าที่ทํา
สัญญาไว�มีจํานวน 14 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 2.55  และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 9 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 4.69 และอันดับที่ 3 คือสัญญาณไม.ดี หลุดบ.อยมีจํานวน 9 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.64 และเป3นเรื่องที่
ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 12 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 6.25  

1.2.3 ประเภทบริการโทรศัพท�พื้นฐานที่ดําเนินการเป3นเร่ืองร�องเรียนจํานวน 23 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�า
สู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเร่ืองที่เจ�าหน�าที่ได�ให
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คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซ่ึงสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�อง
ส.งหนังสือร�องเรียนมายัง สํานักงาน กสทช. จํานวน 9 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได�ดังน้ี 

 
                ตาราง 4 ลักษณะป;ญหาการร�องเรียนประเภทบริการโทรศัพท-พื้นฐาน (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559)  

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนกา

ร 
ร�อยละ 

โทรศัพท�เสีย ใช�งานไม.ได� 6 26.1 0 - 

ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท�พื้นฐาน 5 21.7 1 11.1 

คิดค.าบริการผิดพลาด 2 8.7 2 22.2 

ถูกเรียกเก็บค.าบริการในระหว.างการระงับบริการ 2 8.7 2 22.2 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการก.อนครบกําหนดสัญญา 1 4.35 0 - 

ต�องการทราบรายละเอียดการใช�บริการ 1 4.35 1 11.1 

สัญญาณล.ม ไม.สามารถใช�งานได� 1 4.35 0 - 

การให�ข�อมูลไม.ถูกต�อง ไม.ครบถ�วน 0 - 1 11.1 

ถูกคิดเงินจากบริการที่ไม.ได�ใช�หรือสมัคร 0 - 1 11.1 

การให�บริการของ call center หรือ เจ�าหน�าที่ 0 - 1 11.1 

เร่ืองร�องเรียนอ่ืนๆ 5 21.7 0 - 

รวม 23 100 9 100 
 

จากตาราง 4 ประเภทบริการโทรศัพท�พื้นฐานที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 23 เรื่อง 3 อันดับแรก
ได�แก. อันดับที่ 1 คือโทรศัพท�เสีย ใช�งานไม.ได�มีจํานวน 6 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 26.1 และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.
กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 0 เรื่อง อันดับที่ 2 คือต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท�พื้นฐานมีจํานวน 5 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 21.7 และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 1 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.11 และ
อันดับที่ 3 มีสองเรื่องที่อยู.ในอันดับเท.ากัน คือ 1) คิดค.าบริการผิดพลาดมีจํานวน 2 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 8.7 และเป3น
เรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนจํานวน 2 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 22.2 และ 2) การถูกเรียกเก็บค.าบริการ
ในระหว.างการระงับบริการมีจํานวน 2 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 8.7 และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน
จํานวน 2 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 22.2  

1.2.4 ประเภทสถานีวิทยุคมนาคมที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 111 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�า
สู.กระบวนการรับเรื่องร�องเรียน อันเน่ืองมาจากเอกสารยังไม.เพียงพอต.อการดําเนินการ และเป3นเร่ืองที่เจ�าหน�าที่ได�ให�
คําปรึกษาและคําแนะนําแก.ผู�ร�องเรียน ซ่ึงสามารถแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�กับผู�ร�องเรียนได�โดยที่ผู�ร�องเรียนไม.ต�อง
ส.งหนังสือร�องเรียนมายัง สํานักงาน กสทช. จํานวน 61 เรื่อง จําแนกตามลักษณะปNญหาได� ดังน้ี 
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ตาราง 5 ลักษณะป;ญหาการร�องเรียนประเภทสถานีวิทยุคมนาคม (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนการ 

ร�อยละ 

ความเสียหายต.อสุขภาพ  109 98.20 55 90.16 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 2 1.80 6 9.84 

รวม 111 100 61 100 
 

จากตาราง 5  ประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคมที่ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 111 เรื่อง เป3นเรื่อง
ความเสียหายต.อสุขภาพมีจํานวน 109 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 98.20 และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการรับเรื่อง
ร�องเรียนจํานวน 55 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ  90.16   

 นอกจากน้ียังมีเรื่องอ่ืนๆ จากที่กล.าวมาแล�วคือปNญหาเก่ียวกับบริการโทรศัพท�สาธารณะ ปNญหาเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียง ปNญหาเก่ียวกับวิทยุคมนาคม เรื่องนอกเหนืออํานาจ ปNญหาเก่ียวกับอุปกรณ� เป3นต�น โดยได�
ดําเนินการเป3นเรื่องร�องเรียนจํานวน 16 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 66 เร่ือง จําแนกตามลักษณะปNญหา ดังน้ี 
 
                                 ตาราง 6 ลักษณะป;ญหากับจํานวนเรื่องที่เข�าสู@กระบวนการร�องเรียนและ 
                                     ไม@เข�าสู@กระบวนการร�องเรียน (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑ เมษายน 2559) 

ลักษณะป;ญหา 
เร่ือง

ร�องเรียน 
ร�อยละ 

เร่ืองไม@เข�าสู@
กระบวนการ 

ร�อยละ 

โทรศัพท�สาธารณะ 1 6.25 3 4.55 
กิจการกระจายเสียง 0 - 16 24.24 
วิทยุคมนาคม 0 - 5 7.58 
เรื่องนอกเหนืออํานาจ 0 - 12 18.18 
เรื่องร�องเรียนอ่ืนๆ 15 93.75 30 45.45 

รวม 16 100 66 100 
 

จากตาราง 6 ลักษณะปNญหากับจํานวนเรื่องที่เข�าสู.กระบวนการร�องเรียนมีจํานวน 16 เรื่อง แยก
เป3นเรื่องโทรศัพท�สาธารณะจํานวน 1 เรื่อง เป3นเรื่องอ่ืนๆ จํานวน 15 เรื่อง และเป3นเรื่องที่ไม.เข�าสู.กระบวนการ
ร�องเรียนจํานวน 66 เรื่อง  

1.3 เร่ืองร�องเรียนจําแนกตามระยะเวลาการแก�ไขป;ญหาตั้งแต@ พ.ศ.2552 - 2559  
1.3.1  การจัดการเรื่องร�องเรียนตามระยะเวลาการดําเนินการ พ.ศ.2552 - 2559 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง  7  ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับต้ังแต@ พ.ศ. 2552 – 2559 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ป� 

ระยะเวลาดําเนินการแก�ไขป;ญหาจนแล�วเสร็จ 

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

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

2552 364 16.94 182 4.47 121 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 632 28.94 561 25.69 230 10.53 761 34.84 2,184 100 

2555 556 24.57 427 18.87 212 9.37 1,068 47.19 2,263 100 

2556 398 16.54 440 18.28 188 7.81 1,381 57.37 2,407 100 

2557 877 40.83 614 28.58 193 8.99 464 21.60 2,148 100 

2558 1,156 43.79 768 29.09 356 13.48 360 13.64 2,640 100 

2559* 327 85.60 55 14.40 - - - - 382 100 

รวม 4,859 28.71 3,591 21.22 1,631 9.64 6,845 40.44 16,926 100 

* ข�อมูลปI 255๙ เป3นข�อมูลถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ� 255๙  

  
 จากตาราง 7 ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ นับต้ังแต. พ.ศ. 2552 – 2559 
(ข�อมูลถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ� 255๙) มีปริมาณเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาได�ภายใน 30 วัน จํานวน 
4,859 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 28.71 จากเรื่องร�องเรียนที่ได�รับการแก�ไขเป3นที่ยุติแล�วจํานวน 16,926 เรื่อง (ร�อยละ 
100)  

1.3.2 การจัดการเร่ืองร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคม 
          การจัดการเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จจํานวน 1,179 เรื่อง จําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคมคือ
โทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต โทรศัพท�พื้นฐาน  โทรศัพท�สาธารณะ และสถานีวิทยุคมนาคม นับตั้งแต.เดือนกันยายน 
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 สามารถแก�ไขปNญหาจนแล�วเสร็จตามระยะเวลาดําเนินการ ดังน้ี 
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ตาราง 8 ประเภทบริการกับระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ  
(ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ประเภท
บริการ 

ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเร่ืองร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 
จํานวน
เรื่อง

ร�องเรีย
น

ทั้งหมด 

< 30 
วัน 

ร�อยละ 
31-60 

วัน 
ร�อยละ 

61-90 
วัน 

ร�อยละ 
> 

90 
วัน 

ร�อย
ละ 

รวม
จํานวน
เร่ืองท่ี
แก�ไข

ป;ญหาจน
แล�วเสร็จ 

คิดเป3นร�อย
ละ 

ของจาํนวน
เร่ือง

ร�องเรียน
ทั้งหมด 
(1,537) 

โทรศัพท�เคลื่อนท่ี 374 24.33 192 12.49 55 3.58 19 1.24 640 41.64 838 

อินเทอร�เน็ต 357 23.23 115 7.48 13 0.85 6 0.39 491 31.95 549 

เสาสัญญาณ/ 
ส ถ า นี วิ ท ยุ
คมนาคม 

15 0.98 7 0.46 1 0.07 0 0.00 23 1.50 111 

โทรศัพท�พ้ืนฐาน 10 0.65 5 0.33 1 0.07 1 0.07 17 1.11 23 

โ ท ร ศั พ ท�
สาธารณะ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 

บริการอื่นๆ 5 0.33 2 0.13 0 0.00 1 0.07 8 0.52 15 

รวม 761 49.51 321 20.88 70 4.55 27 1.76 1,179 76.71 1,537 

 
 จากตาราง 8  ประเภทบริการด�านโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต เสาสัญญาณ/สถานีวิทยุคมนาคม 

โทรศัพท�พื้นฐาน โทรศัพท�สาธารณะ และบริการอ่ืนๆ กับจํานวนระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียน
จนแล�วเสร็จนับตั้งแต.เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 (6 เดือน) มีเรื่องร�องเรียนทั้งหมดจํานวน 
1,537 เรื่อง สามารถแก�ไขปNญหาจนแล�วเสร็จมีจํานวนทั้งส้ิน 1,179 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 76.71 แยกเป3นเรื่อง
ร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จได�ภายใน 30 วัน มีจํานวน 761 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 49.51 ของจํานวน
เรื่องร�องเรียน 1,537 เร่ือง เป3นเร่ืองร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 31 – 60 วัน มี
จํานวน 321 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 20.88 ของจํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง เป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไข
ปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 61 – 90 วัน มีจํานวน 70 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 4.55 ของจํานวนเร่ืองร�องเรียน 
1,537 เรื่อง  และเป3นเร่ืองร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลามากกว.า 90 วัน มีจํานวน 
27 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 1.76 ของจํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง 

1.3.3 การจัดการเรื่องร�องเรียนจําแนกตามประเภทบริการโทรคมนาคมคือโทรศัพท�เคล่ือนที่อินเทอร�เน็ต 
โทรศัพท�พื้นฐาน  โทรศัพท�สาธารณะ และสถานีวิทยุคมนาคม นับต้ังแต.เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 
2559 มีเรื่องร�องเรียนจํานวน 1,537 เรื่อง ที่อยู.ระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหา จําแนกตามประเภทบริการกับ
ระยะเวลาได� ดังน้ี 
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ตาราง 9 ประเภทบริการกับระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนที่อยู@ระหว@างดําเนินการ 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ประเภท
บริการ 

ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนที่อยู@ระหว@างดําเนินการ 

จํานวน
เร่ือง

ร�องเรียน
ท้ังหมด 

< 
30 
วัน 

ร�อยละ 
31-60 

วัน 
ร�อยละ 

61-90 
วัน 

ร�อยละ 
> 90 
วัน 

ร�อยละ 

รวม
จํานวน
เรื่องที่
อยู@

ระหว@าง
ดําเนนิ 
การ 

คิดเป3น 
ร�อยละ 
ของ

จํานวน
เรื่อง

ร�องเรยีน
ทั้งหมด 
(1,537) 

โทรศัพท�เคล่ือนที่ 46 2.99 84 5.47 27 1.76 41 2.67 198 12.88 838 

อินเทอร�เน็ต 10 0.65 31 2.02 7 0.46 10 0.65 58 3.37 15 
เสาสัญญาณ/ 
ส ถ า นี วิ ท ยุ
คมนาคม 

7 0.46 35 2.28 12 0.78 34 2.21 88 5.73 1 

โทรศัพท�พื้นฐาน 1 0.07 1 0.07 2 0.13 2 0.13 6 0.39 549 
โ ท ร ศั พ ท�
สาธารณะ 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 1 0.07 111 

บริการอื่นๆ 0 0.00 4 0.26 2 0.13 1 0.07 7 0.46 23 

รวม 64 4.16 155 10.08 51 3.32 88 5.73 358 23.29 1,537 

 
จากตาราง 9 ประเภทบริการด�านโทรศัพท�เคล่ือนที่ อินเทอร�เน็ต สถานีวิทยุคมนาคม โทรศัพท�พื้นฐาน 

โทรศัพท�สาธารณะ และบริการอ่ืนๆ กับจํานวนเรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาตามระยะเวลา 
นับตั้งแต.เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 มีเร่ืองร�องเรียนจํานวน 1,537 เรื่อง เป3นเรื่องที่ยังอยู.ใน
ดําเนินการแก�ไขปNญหาจํานวนทั้งส้ิน 358 เร่ือง คิดเป3นร�อยละ 23.29  แยกเป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.าง
ดําเนินการแก�ไขปNญหาน�อยกว.า 30 วัน มีจํานวน 64 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 4.16 ของจํานวนเร่ืองร�องเรียน 1,537 
เรื่อง เป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาภายในระยะเวลา 31 – 60 วัน มีจํานวน 155 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 10.08 ของจํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง เป3นเรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 61 – 90 วัน มีจํานวน 51 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 3.32 ของจํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง และเป3น
เรื่องร�องเรียนที่อยู.ในระหว.างดําเนินการแก�ไขปNญหาภายในระยะเวลามากกว.า 90 วัน มีจํานวน 88 เรื่อง คิดเป3น 
ร�อยละ 5.73 ของจํานวนเรื่องร�องเรียน 1,537 เรื่อง 
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1.3.4 การเปรียบเทียบระยะเวลาแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนนับต้ังแต.ปI 2552 - 2559 ดังน้ี 

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาแก�ไขป;ญหาเรือ่งร�องเรียนนับต้ังแต@ป� 2552 – 2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

 

* ข�อมูลปI 255๙ เป3นข�อมูลถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ� 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�ไขปNญหาเร่ืองร�องเรียนจนแล�วเสร็จนับตั้งแต.เดือนกันยายน 
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559  
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ตาราง 10 ประเภทเรื่องร�องเรียนกับระยะเวลาการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จนับต้ังแต@เดือนกันยายน 2558  
ถึงเดือนกุมภาพันธ- 2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

ประเภทเรื่อง
ร�องเรียน 

ระยะเวลาการดําเนินการแก�ไขป;ญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จ 

< 30 
วัน 

ร�อยละ 
31-
60 
วัน 

ร�อยละ 
61-
90 
วัน 

ร�อยละ 
> 90 
วัน 

ร�อยละ 

รวม
เรื่อง

ร�องเรีย
น 

คิดเป/น
ร�อยละ 

การเข�าถึงบริการ 1 0.08 0 0.00 1 0.08 0 0.00 2 0.17 

การคิดค.าบริการ 74 6.28 37 3.14 12 1.02 4 0.34 127 10.77 
สิทธิความเป3นส.วนตัว 
และข�อมูลส.วนบุคคล 1 0.08 1 0.08 0 0.00 1 0.08 3 0.25 

การยกเลิกบริการ 331 28.07 127 10.77 13 1.10 5 0.42 476 40.37 

การให�ข�อมูลบริการ 6 0.51 9 0.76 0 0.00 0 0.00 15 1.27 
คุณภาพและมาตรฐาน 
การให�บริการ 241 20.44 91 7.72 30 2.54 12 1.02 374 31.72 

บริการโทรศัพท�แบบ
เติมเงิน 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.08 

บริการเสริม 35 2.97 15 1.27 6 0.51 2 0.17 57 4.83 
ปNญหาเกี่ยวกับการถูก
กําหนดระยะเวลาการ
ใช�บริการ 

23 1.95 14 1.19 3 0.25 1 0.08 41 3.48 

เร่ืองอื่นๆ 48 4.07 28 2.37 5 0.42 2 0.17 83 7.04 

รวม 761 64.55 321 27.23 70 5.94 27 2.29 1,179 100 

 
 จากตาราง 10 ประเภทเรื่องร�องเรียนกับระยะเวลาการแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนจนแล�วเสร็จนับตั้งแต.

เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 พบว.าประเภทเร่ืองร�องเรียนคือการเข�าถึงบริการ การคิดค.าบริการ 
การให�ข�อมูลไม.ถูกต�องครบถ�วน บริการเสริม ปNญหาเก่ียวกับบริการแบบชําระค.าบริการล.วงหน�า คุณภาพและ
มาตรฐานการให�บริการ สิทธิความเป3นส.วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ มีจํานวน 1,179 เรื่อง มีเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไข
ปNญหาจนแล�วเสร็จนับต้ังแต.เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 แยกเป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไข
ปNญหาให�แล�วเสร็จได�ภายใน 30 วัน มีจํานวน 761 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 64.55 ของเรื่องร�องเรียนจํานวน 1,179 
เรื่อง เป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลา 31 – 60 วัน มีจํานวน 321 เรื่อง คิด
เป3นร�อยละ 27.23 ของเร่ืองร�องเรียนจํานวน 1,179 เรื่อง เป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 61 – 90 วัน มีจํานวน 70 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 5.94 ของเรื่องร�องเรียนจํานวน 1,179 เรื่อง 
และเป3นเรื่องร�องเรียนที่สามารถแก�ไขปNญหาให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลามากกว.า 90 วัน มีจํานวน 27 เรื่อง เช.น 
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให�บริการ การคิดค.าบริการ การให�ข�อมูลไม.ถูกต�องครบถ�วน และบริการเสริม คิดเป3น
ร�อยละ 2.29 ของเรื่องร�องเรียนที่แก�ไขปNญหาจนแล�วเสร็จจํานวน 1,179 เรื่อง   

การแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนของผู�ใช�บริการ พ.ศ.2549 ข�อ 12 ให�คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข�อพิพาทภายใน 30 วัน 
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นับตั้งแต.วันที่สํานักงานได�รับเรื่องร�องเรียนน้ัน มีเรื่องร�องเรียนที่แก�ไขปNญหาเกินกว.าระยะเวลา 30 วัน มีสาเหตุมา
จากหลักฐานประกอบคําร�องของผู�ร�องไม.ครบถ�วน เช.น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  การขาดเอกสารประกอบเรื่อง
ร�องเรียน  บริษัทช้ีแจงผลการแก�ไขปNญหาที่มีความล.าช�าหรือตอบไม.ตรงประเด็นคําถามร�องเรียน  บางเรื่องร�องเรียน
ต�องใช�ระยะเวลาในการตรวจสอบ เช.น ปNญหาเรื่องการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ปNญหาสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนที่หลุด
บ.อย ไม.มีความเสถียร  การประสานงานด�านหลักฐานและข�อมูลต.างๆ เพื่อรวบรวมข�อเท็จจริงของสํานักงานกับบริษัท
และผู�ร�องเรียนที่ต�องใช�เวลา เป3นต�น จึงทําให�การแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนไม.สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จตาม
ประกาศ กทช.  

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

คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ พ.ศ.
2553 

2.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�โภคด�านกิจการโทรคมนาคมเพื่อพิจารณาและให�ความเห็น 
เรื่องร�องเรียน 

คณะอนุกรรมการฯ ได�จัดการประชุมเพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมนับ 
ตั้งแต.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติได�มีคําส่ัง ที่ 16/2558 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ� 2558  มีจํานวนทั้งส้ิน 7 ครั้ง ดังน้ี 
  
                                   ตาราง 11  จํานวนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนผู�เข�าประชุม  
                                                             (ข�อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559) 

ที ่ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
คร้ังที่ 

จํานวนผู�ที่เข�าร@วมประชุม  
(คน) 

1 10/2558 
(21 กันยายน 2558) 

9 

2 11/2558 
(12 ตุลาคม 2558) 

8 

3 12/2558 
(12 พฤศจิกายน 2558 ) 

7 

4 13/2558 
(16 พฤศจิกายน2558 ) 

7 

5 14/2558 
(14 ธันวาคม 2558) 

8 

6 1/2559 
(11 มกราคม 2559) 

9 

7 2/2559 
(8 กุมภาพันธ� 2559) 

9 

รวม จํานวน ๗ ครั้ง 
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จากตาราง 11 จํานวนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนผู�เข�าประชุมนับตั้งแต.วันที่ 1 กันยายน 
255๘ ถึง 29 กุมภาพันธ� 2559 (6 เดือน) มีจํานวน 7 คร้ัง คือการประชุมครั้งที่ 10/2558 มีผู�เข�าร.วมประชุม
จํานวน  9  คน การประชุมครั้งที่ 11/2558 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8 คน การประชุมครั้งที่ 12/2558 มี
ผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 7 คน การประชุมคร้ังที่ 13/2558 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 7 คน การประชุมคร้ังที่ 
14/2558 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 8 คน การประชุมครั้งที่ 1/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 9 คน และการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 มีผู�เข�าร.วมประชุมจํานวน 9 คน  

2.1.2 จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 
               คณะอนุกรรมการฯ ได�พิจารณาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องร�องเรียนต้ังแต.ครั้งที่ 10/2558 - คร้ังที่ 
2/2559 มีจํานวน 60  เรื่อง ดังน้ี  
 

แผนภูมิ 3  จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป/นวาระเพือ่พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งท่ี 2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

 
    

จากแผนภูมิ 3  จํานวนเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการโทรคมนาคมครั้งที่ 10/2558 - คร้ังที่ 2/2559 มีจํานวน 60 เรื่อง พบว.าการประชุมครั้งที่ 10/2558 
มีจํานวนเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 15 เร่ือง การประชุมคร้ังที่ 11/2558 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 7 
เรื่อง การประชุมครั้งที่ 12/2558  มีเร่ืองร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 12 เรื่อง การประชุมครั้งที่ 13/2558 ไม.มี
เรื่องร�องเรียนพิจารณา เน่ืองจากเป3นการจัดประชุมร.วมกับผู�ประกอบการ การประชุมครั้งที่ 14/2558 มีเร่ือง
ร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 4  เร่ือง การประชุมครั้งที่ 1/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 10 เรื่อง และ
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การประชุมครั้งที่ 2/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่พิจารณาจํานวน 12 เรื่อง 
               2.1.3 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน
กิจการโทรคมนาคมตั้งแต.ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) พบว.าสถานะ
จํานวนเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมตั้งแต.ครั้งที่ 
10/2558 - คร้ังที่ 2/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 60 เรื่อง  ดังน้ี 
 

แผนภูมิ 3 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บรโิภคด�านกิจการโทรคมนาคม
ต้ังแต@ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งที ่2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

 
สถานะเรื่องร�องเรียนตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองฯ 

 

จากแผนภูมิ 3 สถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการโทรคมนาคมตั้งแต.ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 255๙) พบว.า 
สถานะจํานวนเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมตั้งแต.คร้ังที่ 
10/2558 - คร้ังที่ 2/2559 มีเรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 60 เรื่อง คือ 1) สถานะเรื่อง
ร�องเรียนที่เสนอ ลสทช. วินิจฉัยตามแนวทางของ กทค. มีจํานวน 2 เรื่อง 2) สถานะเร่ืองร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอ 
กทค. กล่ันกรองมีจํานวน 12 เรื่อง  3) สถานะเรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอเข�า กทค. เพื่อพิจารณามีจํานวน 5 
เรื่อง  4) สถานะเรื่องร�องเรียนที่ได�รับการยุติเรื่องมีจํานวน 23 เร่ือง 5) สถานะเรื่องร�องเรียนอยู.ในกระบวนการและ
ยังไม.ได�ข�อยุติมีจํานวน 18 เรื่อง แบ.งเป3น 5.1) เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอให�คณะอนุกรรมการคุ�มครองฯ 
พิจารณาอีกครั้งหน่ึงจํานวน 2 เรื่อง 5.2) เร่ืองร�องเรียนที่อยู.ระหว.างประสานงานข�อมูลเพิ่มเติมภายในสํานักงาน 
กสทช. เช.น คท. ภภ. ปท. จํานวน 3 เรื่อง  และ 5.3) เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างประสานงานขอข�อมูลเพิ่มเติมจาก   
ผู�ร�องและบริษัทมีจํานวน 11 เรื่อง และยกไปเป3นเรื่องสืบเน่ืองจํานวน 2 เรื่อง 

 2.1.4 สรุปสถานะจํานวนเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
โทรคมนาคมนับตั้งแต.คร้ังที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) ดังน้ี 
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          ตาราง 12 สรุปสถานะจํานวนเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
       ด�านกิจการโทรคมนาคมต้ังแต@ครั้งท่ี 10/2558 - ครั้งท่ี 2/2559 (ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

ที่ 
การประชุม

คร้ังท่ี 

เสนอ 
ลสทช.
วินิจฉัย
ตาม

แนวทาง
ของ 
กทค. 

อยู@ระหว@าง 
กทค. กล่ัน 

กรอง 

อยู@ระหว@าง
เสนอ 

เข�า กทค. 
พิจารณา 

แจ�งมติ 
กทค. 

ยุติเรื่อง
ร�องเรียน 

เรื่องร�องเรียนที่
ยังไม@ยุติเรื่อง 

รวม 

1 10/2558 - 1 - - 13 1 
 (ข�อที่ 3 จํานวน 

1 เร่ือง) 

15 

2 11/2558 - - - - 4 3  
(ข�อที่ 3 จํานวน 2 
เร่ือง และข�อท่ี 4 
จํานวน 1 เร่ือง) 

7 

3 12/2558 - 5 - - 4 3 
(ข�อท่ี 3 จํานวน 2 
เร่ือง และข�อที่ 4 
จํานวน 1 เร่ือง) 

12 

4 13/2558 
(ประชุมพบ
ผู�ประกอบการ) 

- - - - - - - 

5 14/2558 - 2 - - 1 1 
 (ข�อที่ 3 จํานวน 
1 เร่ือง) 

4 

6 1/2559 - 3 - - 1 6 
(ข�อท่ี 1 จํานวน 1 
เร่ือง ข�อที ่2 
จํานวน 1 เร่ือง 
และข�อที่ 3 
จํานวน 4 เร่ือง) 

10 

7 2/2559 2 1 5 - - 4 
(ข�อท่ี 2 จํานวน 2 
เร่ือง และข�อที่ 3 
จํานวน 2 เร่ือง) 

12 

 
 

รวม 
2 

(3.34%) 
12 

(20%) 
5 

(8.33%) 
0 

(0%) 
23 

(38.33%) 

18 
(30%) 

(ข�อที่ 1 จํานวน 2 
เร่ือง ข�อที่ 2 จํานวน  
3 เร่ือง ข�อที่ 3 
จํานวน 11 เร่ือง และ
ข�อที่ 4 จํานวน 2 
เร่ือง) 

60 
(100%) 

            หมายเหตุ: เรื่องร�องเรียนท่ียังไม@ยุติเรื่อง หมายถึงข�อท่ี 1. เสนอเป3นวาระให�คณะอนุกรรมการคุ�มครองฯ พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง ข�อท่ี 2. ประสานงานข�อมูลเพิ่มเติมภายในสํานักงาน กสทช. เช.น  คท. ภภ. ปท. ข�อท่ี 3. ขอข�อมูล/หลักฐานเพิ่มเติมจาก         
ผู�ร�องเรียนและบริษัทฯ และข�อท่ี 4 เป3นเรื่องร�องเรียนท่ียกไปเป3นเรื่องสืบเน่ือง 
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            จากตาราง ๑2 สรุปสถานะผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมตั้งแต.คร้ังที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 พบว.าสถานะจํานวนเรื่องร�องเรียนตาม
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมต้ังแต.ครั้งที่ 10/2558 - ครั้งที่ 2/2559 มี
เรื่องร�องเรียนที่บรรจุเป3นวาระเพื่อการพิจารณาจํานวน 60 เร่ือง คือสถานะเรื่องร�องเรียนที่เสนอ ลสทช. วินิจฉัยตาม
แนวทางของ กทค. มีจํานวน 2 เร่ือง สถานะเรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอ กทค. กล่ันกรองมีจํานวน 12 เรื่อง 
สถานะเร่ืองร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอเข�า กทค. เพื่อพิจารณามีจํานวน 5 เรื่อง สถานะเรื่องร�องเรียนที่ได�รับการยุติ
เรื่องมีจํานวน 23 เรื่อง  สถานะเรื่องร�องเรียนอยู.ในกระบวนการและยังไม.ได�ข�อยุติมีจํานวน 18 เรื่อง แบ.งเป3น 1) 
เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างเสนอให�คณะอนุกรรมการคุ�มครองฯ พิจารณาอีกครั้งหน่ึง  จํานวน 2 เรื่อง 2) เร่ือง
ร�องเรียนที่อยู.ระหว.างประสานงานข�อมูลเพิ่มเติมภายในสํานักงาน กสทช. เช.น คท. ภภ. ปท. จํานวน 3 เร่ือง  3) 
เรื่องร�องเรียนที่อยู.ระหว.างประสานงานขอข�อมูลเพิ่มเติมจากผู�ร�องและบริษัทมีจํานวน 11 เรื่อง และ 4) เป3นเรื่อง
ร�องเรียนที่ยกไปเป3นเร่ืองสืบเน่ืองจํานวน 2 เรื่อง 
 

2.2 การให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน-ในการคุ�มครองผู�บริโภค      
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน�ในการคุ�มครอง 

ผู�บริโภคมีจํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
  2.2.1 การให�ความเห็นต@อ (ร@าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง กระบวนการรับและพิจารณาเร่ืองร�องเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... 

คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอความเห็นต.อ (ร.าง) ประกาศ  กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... ต.อสํานักงาน กสทช. มีดังน้ี 

1. ด�านคํานิยม 
 คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอว.า ผู�ร�องเรียน หมายถึง ผู�ที่ได�รับความเดือดร�อนหรือความเสียหาย 

๑. ด�านการยื่นเรื่องร�องเรียน 
การยื่นเร่ืองร�องเรียนน้ัน นอกจากผู�ที่ได�รับความเสียหายตามมาตรา 45 แห.ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.2544 แล�ว ตามบทบัญญัติมาตรา 57 (4) แห.ง พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ.2553 ยัง
ได�กําหนดให�สํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน�าที่ “(4) รับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการใช�คล่ืนความถ่ี การ
ประกอบกิจการฯ เพื่อตรวจสอบและแก�ไขปNญหาโดยหรือความเห็นชอบต.อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ�ที่ 
กสทช. กําหนด” คณะอนุกรรมการฯ จึงได�เสนอแก�ไขดังน้ี  

- ผู�ใดได�รับความเดือดร�อนหรือได�รับความเสียหาย หรือได�พบเห็นปNญหาเก่ียวกับการใช�คล่ืนความถ่ี การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต ผู�น้ันมีสิทธิยื่นเรื่องร�องเรียนต.อผู�รับใบอนุญาตหรือสํานักงาน 
กสทช. เพื่อตรวจสอบและแก�ไขปNญหา หรือเสนอความเห็นต.อ กสทช เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ�ที่ กสทช. 
กําหนด ตามวิธีการที่กําหนดในประกาศน้ีก็ได� 

- ควรแยกการยื่นเรื่องร�องเรียนต.อสํานักงาน กสทช. และการยื่นเรื่องร�องเรียนต.อผู�รับใบอนุญาตเป3นคนละข�อ 
เพื่อให�เกิดความชัดเจน 

- การยื่นเร่ืองร�องเรียนต.อสํานักงาน กสทช. ซ่ึงกําหนดให�ต�องใช�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ
รับรองนิติบุคคลน้ัน เป3นภาระเกินสมควรของผู�ร�องเรียน หากต�องการยืนยันตัวตนของผู�ร�องเรียนก็สามารถใช�
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักได� ทั้งน้ี เพื่อให�เกิดความสะดวกกับผู�ร�องเรียน 
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- เดิมประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ
โทรคมนาคม ส.วนที่ ๑ ตั้งแต.ข�อ ๒ – ๗  ได�กําหนดข้ันตอนให�ผู�รับใบอนุญาตต�องดําเนินการในการรับและ
จัดการเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ เช.น จะต�องมีหนังสือแจ�งการรับเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได�รับเรื่องร�องเรียน โดยต�องให� เลขที่ วันที่ และรหัสอ�างอิงในการรับเรื่องร�องเรียน 
เพื่อให�ผู�ร�องเรียนใช�เป3นหลักฐานในการอ�างอิงประกอบการติดตามความคืบหน�าของการดําเนินการ ต�องแจ�ง
ความคืบหน�าให�ผู�ร�องเรียนทราบทุก ๑๐ วัน เป3นต�น หลักเกณฑ�ดังกล.าวน้ีใช�บังคับกับการรับและจัดการเรื่อง
ร�องเรียนของสํานักงาน กสทช. ด�วยโดยอนุโลม  ซ่ึงเป3นหลักประกันว.าการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของ
ผู�รับใบอนุญาตและสํานักงาน กสทช. น้ัน จะมีมาตรฐานข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด  

ดังน้ัน สมควรให�คงเน้ือหาหลักการเดิมไว� โดยกําหนดข้ันตอนในการรับและพิจารณาเร่ืองร�องเรียนท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตและสํานักงาน กสทช. จะต�องปฏิบัติตาม และหลักเกณฑ. ข้ันตอนที่ผู�รับใบอนุญาตจะทําข้ึนเพื่อขอคงความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ จะต�องมีมาตรฐานไม2ตํ่ากว2าที่กฎหมายกําหนด  

๒. ด�านการพิจารณาและตรวจสอบเพื่อแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนในช้ันผู�รับใบอนุญาต   
 ในระหว.างการพิจารณาเรื่องร�องเรียนไม.ว.าจะเป3นการร�องเรียนกับสํานักงาน กสทช. หรือร�องเรียนกับผู�รับ
ใบอนุญาต ผู�ให�บริการจะต�องหยุดดําเนินการใดๆ อันเป3นเหตุแห.งการร�องเรียน  โดยไม.จํากัดเฉพาะเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับสัญญาให�บริการหรือมาตรฐานการให�บริการ  คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอแก�ไขข�อความเป3นดังน้ี  
  “ในระหว.างการพิจารณาเร่ืองร�องเรียน ให�ผู�รับใบอนุญาตหยุดการดําเนินการใดๆ อันเป3นเหตุแห.งการ
ร�องเรียนซึ่งอาจก.อให�เกิดความเสียหายแก.ผู�ร�องเรียนจนกว.าจะได�ยุติในเรื่องร�องเรียนน้ัน เว�นแต.จะเป3นกรณีที่มี
ผลกระทบอย.างร�ายแรงต.อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต” 

4. ด�านการพิจารณาและตรวจสอบเพื่อแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนในช้ันสํานักงาน 
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว.า 

        ประเด็นที่ ๑ เดิมประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเร่ืองร�องเรียนของ
ผู�ใช�บริการโทรคมนาคมได�กําหนดว.า “เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยส่ังการเพื่อระงับข�อพิพาทระหว.างผู�ร�องเรียนและผู�รับ
ใบอนุญาตในเรื่องใดแล�ว ให�สํานักงานจัดพิมพ�รายงานการพิจารณาข�อพิพาทแต.ละเร่ืองเป_ดเผยเป3นการทั่วไป และจะ
ยึดถือเป3นบรรทัดฐานในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข�อพิพาทของคณะกรรมการต.อไป” แต.ร.างประกาศ      ฉบับใหม.น้ี 
ได�ตัดเน้ือหาในส.วนน้ีออกไป  
        คณะอนุกรรมการฯ เห็นว.า การตัดบทบัญญัติดังกล.าวออกไปโดยให�เหตุผลว.า มาตรา ๕๙ (๖) ของ พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�กําหนดหน�าที่ให�สํานักงาน กสทช. ต�องเป_ดเผยข�อมูลเร่ืองร�องเรียนอยู.
แล�ว จึงซํ้าซ�อนกับการจัดพิมพ�รายงานการพิจารณาข�อพิพาท ตามข�อ ๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับ
เรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ เหตุผลดังกล.าวไม.ถูกต�องเพราะมาตรา ๕๙ (๖) เป3นการ
เป_ดเผยข�อมูลรายการเรื่องร�องเรียน ความคืบหน�าและผลการพิจารณาเรื่องร�องเรียน และจํานวนเรื่องร�องเรียนที่ค�าง
พิจารณา ซึ่งเป3นการเป_ดเผยข�อมูลคนละลักษณะกับข�อ ๑๔ ที่ต�องการเผยแพร.คําวินิจฉัยเรื่องร�องเรียนของ
คณะกรรมการ เพื่อสร�างบรรทัดฐาน เพราะการเผยแพร.คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจะเป3นประโยชน�ต.อทั้ง
ผู�ประกอบการและผู�บริโภค จะทราบว.าเรื่องร�องเรียนในลักษณะใด เป3นความผิดเพราะอะไร ต�องดําเนินการแก�ไข 
เยียวยาอย.างไร ผู�บริโภคก็จะได�ระมัดระวัง ปกปxองสิทธิของตน ส.วนผู�ประกอบการก็ต�องระมัดระวังไม.ให�เกิดการ
กระทําละเมิดดังกล.าว  
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       ดังน้ัน ขอให�คงเน้ือหา สาระ และหลักการสําคัญของข�อ ๑๔ ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่อง
ร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการโทรคมนาคมไว� ดังน้ี 
 คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอเพิ่มบทบัญญัติ ดังน้ี “กรณีเรื่องร�องเรียนใด ปรากฏข�อเท็จจริงว2าการกระทําของ
ผู�รับใบอนุญาตส2งผลกระทบทําให�ผู�ใช�บริการได�รับความเดือดร�อนหรือความเสียหายเป5นจํานวนมาก ให�คณะกรรมการ
มีคําส่ังเป5นการท่ัวไป เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการแก�ไขป6ญหาและเยียวยาผู�ใช�บริการทุกรายท่ีประสบป6ญหาใน
ลักษณะเดียวกันกับกรณีท่ีถูกร�องเรียน”   
       ประเด็นที่ ๒ กรณีเรื่องร�องเรียนที่มีผลกระทบกับผู�ใช�บริการในวงกว�างและเป3นเร่ืองร�องเรียนที่ข�อเท็จจริงใน
ลักษณะเดียวกัน เช.น กรณีผู�ให�บริการคิดค.าบริการตามรายการส.งเสริมการขาย เกินอัตราข้ันสูง ๙๙ สตางค�ต.อนาที 
ควรกําหนดเป3น “หน�าที่” ให�คณะกรรมการต�องมีคําส่ังเป3นการทั่วไปเพื่อปxองกัน แก�ไขปNญหาและเยียวยาผู�ใช�บริการ
ทุกรายที่ประสบปNญหาในลักษณะเดียวกัน โดยไม.จําเป3นต�องให�ผู�ใช�บริการร�องเรียนเข�ามาอีก 
         คณะอนุกรรมการฯ ได�เสนอเพิ่มบทบัญญัติ ดังน้ี “กรณีเร่ืองร�องเรียนใด ปรากฏข�อเท็จจริงว.าการกระทําของ
ผู�รับใบอนุญาตส.งผลกระทบทําให�ผู�ใช�บริการได�รับความเดือดร�อนหรือความเสียหายเป3นจํานวนมาก ให�คณะกรรมการ
มีคําส่ังเป3นการทั่วไป เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการแก�ไขปNญหาและเยียวยาผู�ใช�บริการทุกรายที่ประสบปNญหาใน
ลักษณะเดียวกัน และอาจมีคําส่ังให�ผู�รับใบอนุญาตทุกรายยุติการกระทําในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่ถูกร�องเรียน” 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นดังน้ี  
        เรื่องการร�องเรียนน้ัน สามารถร�องเรียนต.อผู�รับใบอนุญาตหรือสํานักงาน กสทช. ก็ได� หากผู�ใช�บริการใช�สิทธิ
ร�องเรียนพร�อมกันทั้งสองแห.ง  สํานักงาน กสทช. มีสิทธิไม.รับเรื่องร�องเรียนน้ันไว�พิจารณา หากเป3นเรื่องที่อยู.ระหว.าง
การพิจารณาภายในสิบห�าวันของผู�รับใบอนุญาต  ปNญหาคือในกรณีดังกล.าวจะใช�วันเป3นกรอบหรือไม. เช.น กรณีหาก
ยื่นเร่ืองร�องเรียนที่ผู�รับใบอนุญาตยังอยู.ระหว.างพิจารณาแต.ยังไม.ได�ข�อสรุปในประเด็นข�อพิพาท แต.เกินสิบห�าวันตามที่
กฎหมายกําหนดแล�ว เมื่อผู�ใช�บริการมายื่นร�องเรียนต.อสํานักงาน กสทช. สํานักงาน กสทช. ก็จะต�องรับเร่ืองร�องเรียน
ดังกล.าว เพราะหากพิจารณาเพียงว.าผู�รับใบอนุญาตยังดําเนินการแก�ไขข�อพิพาทไม.เสร็จส้ิน เลขาธิการก็ไม.รับเรื่อง
ดังกล.าวไว�พิจารณา กรณีน้ีก็จะให�ผลที่แตกต.างกันมาก น่ันคือเป3นบทบัญญัติที่ตัดสิทธิการร�องเรียนของผู�ใช�บริการทั้ง
ที่ปNญหามิได�รับการแก�ไข 

5. ด�านหน�าที่ของผู�รับใบอนุญาต 
         คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว.า สํานักงาน กสทช. ต�องมีมาตรการกํากับให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการให�
เป3นไปตามเจตนารมย�ที่กฎหมายกําหนด เพราะเลขหมายร�องเรียนฟรีที่ผู�ให�บริการบางรายแจ�งไว� ไม.สามารถใช�งานได� 
บางรายมีเพียงคู.สายเดียว ซึ่งไม.เพียงพอกับจํานวนผู�ใช�บริการ 

โดยธรรมชาติของการให�บริการโทรคมนาคม ผู�ประกอบการจะเป3นฝ{ายครอบครองข�อมูลต.างๆ เก่ียวกับการใช�
บริการ ดังน้ัน กฎหมายจึงกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ในการพิสูจน�ข�อเท็จจริงเม่ือมีการร�องเรียน อาทิ ประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๑๓ กรณีมีข�อโต�แย�งว.าการให�บริการ
โทรคมนาคมไม.เป3นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให�บริการ และข�อ ๒๒ กรณีมีข�อโต�แย�งเก่ียวกับการเรียกเก็บ
ค.าธรรมเนียม ค.าบริการ ผู�ให�บริการมีภาระในการพิสูจน�ข�อโต�แย�งดังกล.าว  

ดังน้ัน ข�อ ๒๑ ของ ร.าง ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... จึงไม.ควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่พิสูจน�ข�อเท็จจริงกรณีร�องเรียน 
เฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวกับการเรียกเก็บค.าธรรมเนียมหรือค.าบริการไม.ถูกต�อง คณะอนุกรรมการฯ เสนอแก�ไขข�อความ
เป3น “ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่พิสูจน�ข�อเท็จจริงในประเด็นต.างๆ ที่มีการร�องเรียน” 
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ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการบังคับใช�กฎหมาย เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตทําหน�าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดอย.างจริงจัง  

นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการฯ มีข�อเสนอเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของร.างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการ
รับและพิจารณาเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... คือ 
        ในการจัดการเรื่องร�องเรียน ถือเป3นหน�าที่ส.วนหน่ึงในการให�บริการโทรคมนาคม และกฎหมายได�กําหนด
มาตรฐานในการจัดการเรื่องร�องเรียนไว� (QoS) การที่มีผู�ใช�บริการจํานวนมากมาร�องเรียนต.อสํานักงาน กสทช. 
สะท�อนว.า กระบวนการจัดการเร่ืองร�องเรียนของผู�ให�บริการมีปNญหา สํานักงาน กสทช. จึงต�องมาทําหน�าที่พิจารณา
และแก�ไขปNญหาเรื่องร�องเรียนให�ผู�ใช�บริการ ทั้งที่เป3นหน�าที่ของผู�รับใบอนุญาต ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต�องใช�ทรัพยากร
จํานวนมาก ในการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเหล.าน้ัน ดังน้ัน จึงเป3นการสมควรที่จะมีการกําหนดการคิด
ค.าธรรมเนียมการจัดการเรื่องร�องเรียนกับผู�รับใบอนุญาตที่ถูกร�องเรียน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 27 (6) ของ 
พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรความถ่ีฯ พ.ศ.2553 จึงขอเพิ่มบทบัญญัติ ดังน้ี 
        “ผู�รับใบอนุญาตที่ถูกร�องเรียน ต�องชําระค.าธรรมเนียมการจัดการเรื่องร�องเรียนให�แก.สํานักงาน กสทช. โดย
ชําระเป3นเงินสด หรือเช็คธนาคารส่ังจ.ายสํานักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต.วันที่สํานักงาน กสทช. ได�มีหนังสือ
แจ�งเร่ืองร�องเรียนของผู�ใช�บริการให�ผู�รับใบอนุญาตทราบ อัตราค.าธรรมเนียมการจัดการเรื่องร�องเรียนให�เป3นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด”  
       ทั้งน้ี การเก็บค.าธรรมเนียมการจัดการเร่ืองร�องเรียนกับผู�รับใบอนุญาต จะก.อให�เกิดผลดี ดังน้ี  

- เป3นการกระตุ�นให�ผู�รับใบอนุญาตต�องปรับปรุงกระบวนการรับและจัดการเรื่องร�องเรียนของตนให�มีความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 

- ลดแรงจูงใจในการละเมิดสิทธิหรือเอาเปรียบผู�บริโภคของผู�รับใบอนุญาต เพราะหากมีการร�องเรียนผู�ให�
บริการจะต�องเป3นฝ{ายรับภาระต�นทุนที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงไม.คุ�มค.าในทางเศรษฐกิจที่จะดําเนินการละเมิดสิทธิของ
ผู�ใช�บริการ 

- ลดจํานวนเร่ืองร�องเรียนเล็กๆ น�อยๆ ที่ผู�รับใบอนุญาตทําผิดซ้ําซาก ที่จะเข�าสู.การพิจารณาของสํานักงาน 
กสทช. และคณะกรรมการ เป3นการคัดกรองให�เหลือแต.เรื่องร�องเรียนที่สําคัญๆ    
2.2.2 การให�ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมต@อ (ร@าง) 

ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุ�มครองสิทธิผู�ใช�บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข�อมูลส@วนบุคคล สิทธิในความเป/น
ส@วนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมได�พิจารณา (ร.าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ�มครองสิทธิผู�ใช�บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข�อมูลส.วนบุคคล สิทธิในความเป3นส.วนตัว และเสรีภาพในการ
ส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม มีความเห็นต.อประเด็น
ต.างๆ ดังน้ี 

หมวด 1 การประมวลผลและการส@งหรือโอนข�อมูลส@วนบุคคล 
ข�อ ๖ แม�การประมวลผลตามข�อ ๖(๒) (๓) จะไม.ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ในข�อ ๕ แต.ก็ควรแจ�งให�

ผู�ใช�บริการทราบด�วย  โดยเพิ่มเติมข�อความดังน้ี 
ข�อ 6 การประมวลผลในกรณ ีดังต.อไปน้ี ไม .ต�องปฏ ิบัติตามหล ักเกณฑ �ในข�อ ๕   
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( ๑ ) เป_ดเผยข�อมูลส .วนบุคคลต.อหน.วยงานของรัฐ หรือเจ�าหน �าที่ของรัฐโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห.ง
กฎหมายเฉพาะเพ ื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ ื่อรักษาความสงบ เรียบร �อยหร ือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ปฏิบัติครบถ�วน ตามกระบวนการที่กฎหมายน้ันบัญญัต ิ

(๒) ใช�หรือเป_ดเผยข�อมูลส .วนบุคคลเท.าท ี่จําเป3นเพื่อปxองกันหรือระง ับอันตรายต.อช ีว ิต ร.างกาย หร ือสุขภาพ
อนามัยของผู�ใช �บริการ 

(๓) ส.งข�อมูลส .วนบุคคลให�คณะกรรมการหร ือสําน ักงานตาม ข�อ ๑๙ 
การประมวลผลตาม ข�อ 6 (๒) และ (3) ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบต.อไป 
หมวด 2 การเก็บรวบรวมและการรักษาข�อมูลส@วนบุคคล 

           ข�อ 10  ควรเพิ่มข�อความให�มีความชัดเจนในเรื่องการทําความเข�าใจต.อการเก็บรักษาข�อมูลส.วนบุคคลของ
ผู�รับใบอนุญาต โดยเพิ่มเติมข�อความดังน้ี 

ข�อ ๑๐ กรณีการให�บริการยังไม.ส้ินสุดผู�รับใบอนุญาตต�องเก็บรักษาข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ใช�บริการใน
ช.วงเวลาสามเดือนสุดท�ายของการใช�บริการนับถัดจากวันที่ใช�บริการในปNจจุบัน  ทั้งน้ี ไม.เป3นการยกเว�นหน�าที่ของผู�รับ
ใบอนุญาตที่จะต�องปฏิบัติตามมาตรา 47 และ 48 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
เว�นแต.กรณีมีข�อพิพาท ผู�ใช�บริการร�องเรียนเก่ียวกับการใช�บริการโทรคมนาคมที่จําเป3นต�องใช�ข�อมูลส.วนบุคคล เพื่อ
พิสูจน�ความถูกต�องของการใช�บริการและการให�บริการ ผู�รับใบอนุญาตจะต�องเก็บรักษาข�อมูลส.วนบุคคลของ
ผู�ใช�บริการจนกว.าการพิจารณาเรื่องร�องเรียนจะแล�วเสร็จ ทั้งน้ี ไม.เกินสองปIนับแต.วันที่รับเป3นเรื่องร�องเรียน           

หมวด 3 สิทธิของผู�ใช�บริการ 
     ข�อ 11 เน่ืองจากคําว.า "ประมวลผล" มีอยู.ในข�อต.างๆ ของร.างประกาศฯ น้ี ดังน้ัน เพื่อให�มีความชัดเจนว.าเป3น
การประมวลผลตามข�อ ๕ (๑)  จึงขอแก�ไขเป3น 

ข�อ ๑๑ ผู�ใช�บริการมีสิทธิดําเนินการภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ�ข�อ ๑๐ ในกรณีดังต.อไปน้ี  
(1) ขอตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนารับรองถูกต�องเก่ียวกับข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ใช�บริการ  

         (๒) ขอแก�ไขหรือเปล่ียนแปลงข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ใช�บริการให�ถูกต�องสมบูรณ�  
            (3) ขอระงับการใช�หรือเป_ดเผยข�อมูลส.วนบุคคลของผู�ใช�บริการ  
            (๔) เพิกถอนความยินยอมให�ประมวลผลตามข�อ ๕ (๑) ไม.ว.าเวลาใดก็ตาม  
   การใช�สิทธิตามวรรคหน่ึง ให�ทําคําขอเป3นหนังสือยื่นต.อผู�รับใบอนุญาต ถ�าผู�รับใบอนุญาตไม.ดําเนินการตาม 
คําขอให�ผู�ใช�บริการมีหนังสือแจ�งสํานักงานเพื่อบังคับการให�เป3นไปตามสิทธิของผู�ใช�บริการ  
  การดําเนินการขอสําเนารับรองถูกต�องซึ่งข�อมูลส.วนบุคคลที่เก่ียวกับตนตาม (๑) ผู�รับใบอนุญาตอาจเรียกเก็บ
ค.าธรรมเนียมในการน้ันก็ได� ทั้งน้ี ต�องไม.สูงจากความเป3นจริงตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการกําหนด 
 ข�อ ๑๒ ควรกําหนดให�ชัดเจนว.าการรับบริการจะต�องได�รับความยินยอมโดยชัดแจ�งจากผู�ใช�บริการ และเมื่อ
ผู�รับใบอนุญาตเป3นผู�ครอบครองพยานหลักฐานเก่ียวกับการสมัครและใช�บริการ ดังน้ัน หากมีข�อโต�แย�งเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล.าวจึงควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ในการพิสูจน�ข�อเท็จจริงด�วย โดยเพิ่มเติมข�อความเป3น 

ข�อ 12 ผู�ใช �บริการมีสิทธ ิเลือกที่จะรับหรือไม.รับบริการโทรคมนาคมท ี่ได�รับจากผู�รับใบอนุญาตนําเสนอก็ได� 
การรับบริการจะต�องได�รับความยินยอมโดยชัดแจ�งจากผู�ใช�บริการ ในกรณีที่มีข�อโต�แย�ง ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่พิสูจน�
พยานหลักฐานดังกล.าว 
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ข�อ 13 เน่ืองจากผู�รับใบอนุญาตเป3นผู�เก็บข�อมูลของผู�ใช�บริการและครอบครองพยานหลักฐานเก่ียวกับการใช�
บริการ จึงควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่พิสูจน�ข�อเท็จจริงและพยานหลักฐานเม่ือมีการร�องเรียนด�วย โดยควร
เพิ่มเติมข�อความเป3น 

ข�อ 13 ผู�ใช �บริการอาจร�องเรียนเก่ียวกับกรณีถูกละเมิดสิทธิเก่ียวกับข�อมูลส .วนบุคคล ส ิทธิในความเป3นส .วนตัว 
หรือเสรีภาพในการส่ือสารถึงก ันโดยทางโทรคมนาคม โดยให�เป3นไปตามกระบวนการรับเรื่องร�องเรียน และพ ิจารณา
เรื่องร�องเรียนของผู�ใช �บริการ โดยผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่พิสูจน�พยานหลักฐานเก่ียวกับการร�องเรียนดังกล.าว  

หมวด ๔ หน�าที่ผู�รับใบอนุญาต 
 ข�อ 17 ควรเพิ่มเติมสิทธิในการยกเลิกบริการ รวมถึงการรับหรือไม.รับหรือยกเลิกบริการที่จะต�องทําได�
โดยง.ายและไม.เสียค.าใช�จ.ายด�วย โดยควรเพิ่มเติมข�อความเป3น 

ข�อ 17  ผู�ร ับใบอนุญาตจะต�องจัดให�มีช.องทางให�ผู�ใช �บริการมีสิทธ ิเลือกที่จะรับบริการหรือไม.รับบริการหรือ
ยกเลิกบริการโทรคมนาคมท ี่ได�รับจากผู�รับใบอนุญาตได�โดยง.ายและไม.เสียค.าใช�จ.าย และผู�รับใบอนุญาตต�องให�ข�อมูล
แก.ผู�ใช�บริการในเรื่องสิทธิการร�องเรียน 
 ข�อ 20 ควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตส.งหลักเกณฑ�ให�คณะกรรมการพิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการให�ความเห็นชอบด�วย เน่ืองจากการกําหนดให�ส.งหลักเกณฑ�ให�คณะกรรมการทราบ หากเกิดกรณีที่
หลักเกณฑ�ขัดหรือแย�งกับประกาศฉบับน้ี อาจเกิดคําถามว.าคณะกรรมการจะส่ังให�ผู�รับใบอนุญาตแก�ไขได�หรือไม. 
รวมทั้งคณะกรรมการควรมีหน�าที่พิจารณาให�ความเห็นชอบ หรือส่ังให�แก�ไขหลักเกณฑ� ก.อนมีการเผยแพร.ทั่วไป โดย
เห็นควรแก�ไขข�อความเป3น 
  ข�อ 20 ผู�ร ับใบอนุญาตต�องจัดทําหล ักเกณฑ �การค ุ�มครองสิทธิของผู�ใช �บริการเก่ียวกับข�อมูลส .วนบุคคล ส ิทธิใน
ความเป3นส .วนตัว และเสรีภาพในการส ื่อสารถึงก ันโดยทางโทรคมนาคมของ ผู�ใช �บริการให�สอดคล�องก ับประกาศน้ีและ
กฎหมายที่เก่ียวข�อง โดยต�องส.งให�คณะกรรมการทราบให�ความเห็นชอบ และคณะกรรมการจะต�องให�ความเห็นชอบ
ภายใน ๙๐ วัน ทั้งน้ี หากคณะกรรมการเห็นว.าหลักเกณฑ�ไม.สอดคล�องกับประกาศน้ีและกฎหมายที่เก่ียวข�อง ให�
คณะกรรมการส่ังให� ผู�รับใบอนุญาตแก�ไขและส.งให�คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ กําหนด เม่ือ
คณะกรรมการเห็นชอบให�ผู�รับใบอนุญาตจัดให�มีการเผยแพร.เป3นการทั่วไป      

ข�อ 21 ควรระบุช.องทางการเผยแพร.ให�หลากหลายและเข�าถึงได�ง.าย เช.น สํานักงานของผู�รับใบอนุญาต 
ร�านค�าตัวแทนของผู�รับใบอนุญาต และเว็บไซต�ของผู�รับใบอนุญาต เป3นต�น ในลักษณะเดียวกับข�อ 17 ของประกาศ 
กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและพิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ  โดยเห็นควรแก�ไขข�อความเป3น 

ข�อ ๒๑ ผู�ร ับใบอนุญาตต�องจัดพิมพ�ข�อมูลของตนดังต.อไปน้ี ในรูปแบบที่สามารถอ.านและเข�าใจได�โดยง.าย 
และให�เผยแพร.เป3นการทั่วไป ณ สํานักงานของผู�รับใบอนุญาต ร�านค�าตัวแทนของผู�รับใบอนุญาต เว็บไซต�ของผู�รับ
ใบอนุญาต และทางอ่ืนใดที่ผู�ใช�บริการและประชาชนสามารถเข�าถึงได�โดยง.าย เพื่อให�ผู�ใช �บริการรับทราบถึงการ
ดําเนินการตามหล ักเกณฑ �ในประกาศน้ีอย.างน�อย กรณีต.อไปน้ี 

(๑) ระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส .วนบุคคลตามข �อ ๑๐ 
(๒) สิทธ ิของผู�ใช �บริการตามข �อ ๑๑ 
(๓) สิทธ ิการร�องเรียนตามข�อ ๑๓ 
(๔) จัดส .งข�อมูลส .วนบุคคลของผู�ใช �บริการให�บุคคลใด และ ดําเนินการอย.างไร ตามข �อ ๑๙ 
(๕) หล ักเกณฑ �การค ุ�มครองสิทธ ิของผู�ใช �บริการเก่ียวกับข�อมูล ส.วนบุคคล ส ิทธิในความเป3นส .วนตัว และ

เสรีภาพตามข �อ ๒๐  
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2.3 การให�ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน�าที่ของสํานักงานคณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน- และกิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ ที่เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

2.3.1 การเสนอความเห็นต@อ (ร@าง) แนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท-เคล่ือนที่ 

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความ 
ปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ข�อ ๑๒.๕ กําหนดให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมมี
หน�าที่ต�องทําความเข�าใจกับประชาชนที่อยู.อาศัยในบริเวณที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือบริเวณใกล�เคียง เพื่อสร�าง
ความเช่ือมั่นในความปลอดภัย และปxองกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนได� ดังน้ัน เพื่อให�มีแนวทางที่
ชัดเจนในการทําความเข�าใจกับประชาชน ตามประกาศดังกล.าว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จึงกําหนดแนวทางการทําความเข�าใจกับ
ประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ สํานักงาน กสทช. จึงได�จัดการรับ
ฟNงความเห็นของผู�มีส.วนได�เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง แนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ เพื่อเป3นแนวทางปฏิบัติตามข�อ 12.5 ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลฯคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ จึงได�เสนอ (ร.าง) แนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
สําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ต.อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม โดยคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการโทรคมนาคมมีความเห็นว.า เน่ืองจากทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตเป3นเทคโนโลยีไร�สายประกอบกับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชนมีความจําเป3นต�องพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน การเข�าถึงบริการโทรคมนาคมจึง
เป3นปNจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ทําให�การติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเป3นเรื่องที่หลีกเล่ียงไม.ได� ในขณะที่ข�อมูลเรื่องผลกระทบ
ต.อสุขภาพของมนุษย�จากคล่ืนความถ่ีที่แผ.จากสถานีวิทยุคมนาคมก็ยังไม.สามารถสรุปได�อย.างชัดเจนว.าคล่ืนความถ่ีจาก
สถานีวิทยุคมนาคมมีความปลอดภัยหรือมีอันตรายต.อสุขภาพหรือไม. แม�จะมีข�อแนะนําให�มีการใช�บริการ
โทรศัพท�เคล่ือนที่อย.างพอเหมาะเพื่อปxองกันผลกระทบต.อสุขภาพ แต.คล่ืนความถ่ีจากสถานีวิทยุคมนาคมน้ัน มีความ
แตกต.างกันเน่ืองจากเป3นเรื่องที่ไม.สามารถหลีกเล่ียงได� ดังน้ัน การดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม จึงควรพิจารณาโดยคํานึงถึงผลกระทบของคล่ืนจากสถานีวิทยุคมนาคมโดยใช�หลักปxองกันไว�ก.อน 
(Precautionary principle) เพื่อปxองกันผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต  

คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมได�มีข�อเสนอแนะในเชิงนโยบายต.อการติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ดังน้ี 

๑. เน่ืองจากข�อมูลเรื่องความปลอดภัยจากสถานีวิทยุคมนาคมยังมีความไม.ชัดเจน ดังน้ัน แม�จะมีการรับฟNง
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู.ใกล�เคียงก.อนการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล�วก็อาจจะไม.สามารถแก�ไขปNญหาได�และ
อาจทําให�เกิดข�อขัดแย�งภายในชุมชนได� โดยเรื่องร�องเรียนที่ผ.านมาพบว.าประเด็นปNญหาหลักที่ทําให�เกิดความวิตก
กังวลจนเป3นเหตุให�เกิดข�อพิพาทข้ึน คือ มาตรฐานความปลอดภัยของมนุษย�ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความ
ปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคมมีค.าสูงเกินไป และเป3นค.าขีดจํากัดเพื่อปxองกันผลกระทบ
เชิงความร�อนแบบเฉียบพลัน-ระยะส้ัน (short term thermal effects) เท.าน้ัน แต.ไม.ได�กําหนดค.าขีดจํากัดความ
หนาแน.นของกําลังคล่ืนเพื่อปxองกันผลกระทบเชิงชีววิทยาสะสมในระยะยาว (Long term biological effects) จาก
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รังสีคล่ืนวิทยุในระดับตํ่า ดังน้ัน กสทช. จึงควรศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยต.อสุขภาพมนุษย�จากการใช�
เครื่องวิทยุคมนาคมเช.นเดียวกับในต.างประเทศโดยเร็ว เพื่อให�สอดรับกับปNญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมที่จะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จากประมูลคล่ืนความถ่ีในย.านต.างๆ  

๒. กสทช. ควรส.งเสริมให�ผู�ประกอบการใช�สถานีวิทยุคมนาคมร.วมกัน ทั้งน้ี สถานีวิทยาคมนาคมดังกล.าว
จะต�องตั้งอยู.ในบริเวณที่ชุมชนเห็นชอบร.วมกัน เพื่อประหยัดต�นทุนอันเป3นทรัพยากรของประเทศ และเพื่อลดความ
วิตกกังวลของประชาชน ทั้งน้ี ความหนาแน.นรวมของคล่ืนความถ่ีจะต�องไม.เกินกว.าค.าความปลอดภัยมาตรฐานด�วย 

๓.  เน่ืองจากการตั้งเสาและสถานีวิทยุคมนาคมคือกระบวนการเดียวกัน แม�ว.าข้ันตอนการขออนุญาตจะ
เก่ียวข�องกับหลายหน.วยงานก็ตาม กล.าวคือ มีวัตถุประสงค�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. รวมถึงควรเริ่มศึกษาผลกระทบต.อสุขภาพของสถานีวิทยุคมนาคม และเผยแพร.ความรู�เก่ียวกับ
เรื่องดังกล.าวรวมถึงการปxองกันความเส่ียงให�สังคมได�รับทราบ 

๔. กสทช. ควรสุ.มตรวจวัดความแรงและความหนาแน.นของคล่ืนแม.เหล็กไฟฟxาอย.างสม่ําเสมอ และจะต�องทํา
ให�ประชาชนเช่ือถือได�ว.าการสุ.มตรวจวัดเป3นไปอย.างโปร.งใส 

๕. กสทช. ควรเผยแพร.ความรู�เก่ียวกับผลกระทบของคล่ืนแม.เหล็กไฟฟxาและวิธีปฏิบัติตนเพื่อปxองกันอันตราย
จากคล่ืนแม.เหล็กไฟฟxาเพื่อให�ประชาชนรับทราบเป3นการทั่วไป 

ส.วนประเด็นเก่ียวกับการทําความเข�าใจกับประชาชน คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น ดังน้ี 
 
                    ตาราง 13 ประเด็นท่ีรับฟNงความคิดเห็นการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกับความเห็นคณะอนุกรรมการฯ 

ประเด็นที่รับฟ;งความคิดเห็น ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
อารัมภบท 
 ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห.งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข�อ ๑๒.๕ กําหนดให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน�าที่ต�อง
ทําความเข�าใจกับประชาชนที่อยู.อาศัยในบริเวณที่จะต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม หรือบริเวณใกล�เคียง เพื่อสร�างความเช่ือมั่นใน
ความปลอดภัย และปxองกันความวิตกกังวลของประชาชนที่
อาจเกิดข้ึนได� ดังน้ัน เพื่อให�มีแนวทางที่ชัดเจนในการทําความ
เข�าใจกับประชาชน ตามประกาศดังกล.าว คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห.งชาติ โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จึงกําหนด
แนวทางการทําความเข�าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคล่ือนที่ไว� ดังน้ี 

 
 



27 

ประเด็นที่รับฟ;งความคิดเห็น ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
 ๑. การทําความเข�าใจกับประชาชน ก.อนการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมสําหรับการให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนที ่ ให�
ผู�ประกอบการดําเนินการ โดยแยกเป3น ๒ กรณี ดังน้ี 
     ๑.๑ สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลัง
ส.งไม.เกิน ๓๐ วัตต�  
        ๑.๑.๑ ติดปxายเพื่อแสดงข�อมูลการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม โดยต�องติดตั้งปxายในที่เป_ดเผยเพื่อแสดงข�อมูลการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่จะทําการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
           ๑.๑.๒ แจกเอกสารเผยแพร.ข�อมูลการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมให�กับประชาชนที่อาศัยอยู.ในบริเวณที่จะต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมในรัศมี ๕๐๐ เมตร  โดยให�ถ.ายรูปการแจกเอกสาร
ให�กับประชาชนในบริเวณพื้นที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม พร�อม
ช่ือและที่พักอาศัย ไม.น�อยกว.า ๑๐ คน 

เน่ืองจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคตจะทําให�เสามี
ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ประเด็นสําคัญจึงควรคํานึงถึงขนาด
กําลังส.งและความหนาแน.นของคล่ืนที่แพร.ออกมา โดย
สถานีวิทยุคมนาคมที่มีความแรงและความหนาแน.นต่ํา
อาจไม.จําเป3นต�องทําความเข�าใจกับประชาชน เพื่อเป3น
แรงจูงใจในทางบวกให�ผู�ประกอบการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมที่มีความแรงและความหนาแน.นต่ําให�มากข้ึน 
เพื่อลดภาระในการทําความเข�าใจกับประชาชน  
 
    ดังน้ัน จึงเห็นควรให� สํานักงาน กสทช. ศึกษากําลังส.ง
และความหนาแน.นของสถานีวิทยุคมนาคมขนาดเล็ก ที่
สามารถยอมรับได�ว.าหากมีการแพร.คล่ืนไม.เกินกว.าค.า
มาตรฐานที่ กําหนด จะไม.มีความจําเป3นต�องทําความ
เข�าใจกับประชาชน   

 ๑.๒ สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีกําลังส.ง
มากกว.า ๓๐ วัตต� หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งใกล�กับ
สถานพยาบาล โรงเรียน สถานรับเล้ียงเด็ก   
     ๑.๒.๑ ติดปxายเพื่อแสดงข�อมูลการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตาม ๑.๑.๑  
     ๑.๒.๒ แจกเอกสารเผยแพร.ข�อมูลการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมให� กับประชาชนในบริเวณที่จะติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมในรัศมี ๕๐๐ เมตร โดยให�ถ.ายรูปการแจกเอกสาร
ให�กับประชาชนในบริเวณพื้นที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม พร�อม
ช่ือและที่พักอาศัย ไม.น�อยกว.า ๑๐ คน  
     ๑.๒.๓ ให�ผู�ประกอบการจัดประชุมเพื่อทําความเข�าใจกับ
ประชาชนในบริเวณใกล�เคียงที่ ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และ
ประสานกับผู�นําท�องที่หรือผู�นําท�องถ่ิน เพื่อเชิญประชาชนมา
ประชุมเพื่อช้ีแจงทําความเข�าใจ โดยจัดการประชุมเพียงครั้ง
เดียว ทั้งน้ี ให�จัดทําบันทึกการประชุมไว�เป3นหลักฐาน 

    ๑. กรณีสถานีวิทยุคมนาคมที่มีความแรงและความ
หนาแน.นสูง เห็นด�วยกับการทําความเข�าใจโดยการจัด
ประชุมเน่ืองจากเป3นวิธีที่โปร.งใส ทั้งน้ี ควรกําหนดให�
ผู�ประกอบการมีหน�าที่ติดต.อประสานงานหน.วยงาน
ท�องถ่ินเพื่อประกาศเชิญชวนให�ประชาชนเข�าร.วมการทํา
ความเข�าใจ รวมทั้งรวบรวมรายช่ือประชาชนเพื่อส.ง
หนังสือเชิญให�เข�าร.วมประชุม 
    การส.งหนังสือเชิญประชุมควรบอกกล.าวล.วงหน�าอย.าง
น�อย ๑๕-๓๐ วัน ก.อนวันจัดประชุม พร�อมจัดส.งเอกสาร
ที่จะใช�ในการทําความเข�าใจไปพร�อมกันด�วย และควรจัด
ให�มีการประชุมในวันหยุดหรือหลังเวลาเลิกงานเพื่อให�
ประชาชนสามารถเข�าร.วมประชุมให�ได�มากที่สุด ทั้งน้ี โดย
คํานึงถึงบริบทของชุมชนน้ันๆ  
   ๒. เพื่อให�ที่ประชุมได�ข�อสรุปเก่ียวกับการติดต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ควรใช�วิธีการตัดสินใจโดยการลงคะแนน 
โดยใช�เสียงข�างมากของผู�เข�าร.วมประชุม  
   ๓. ข�อ ๑.๒.๓ ไม.ได� กําหนดเร่ืองจํานวนผู� เข�าร.วม
ประชุมไว� เห็นว.าในกรณีที่พื้นที่น้ันๆ มีผู�อยู.อาศัยจํานวน
มากควรระบุจํานวนผู�เข�าประชุมข้ันต่ํา (minimum) ไว�
ด�วย ส.วนกรณีที่พื้นที่น้ันมีผู�อยู.อาศัยจํานวนน�อยควรระบุ
จํานวนผู�เข�าประชุมเป3นร�อยละของคนในพื้นที่   
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นอกจากน้ี มีความเห็นเพิ่มเติมเร่ืองผู�ที่มีสิทธิเข�าร.วม
ประชุมว.า ไม.ควรจํากัดผู�ที่จะเข�าร.วมในการทําความเข�าใจ 
แต.ผู�ที่มีสิทธิลงคะแนนควรเป3นผู�ที่ได�รับผลกระทบจาก
การแผ.คล่ืนแม.เหล็กไฟฟxาจากสถานีวิทยุคมนาคมที่มีการ
ก.อตั้ง เช.น ผู�ที่พักอาศัยอยู.ในบริเวณน้ัน ทั้งที่มีทะเบียน
บ�าน และไม.มีทะเบียนบ�าน หากสามารถแสดงหลักฐานได�
ว.าพักอาศัยอยู.ในบริเวณน้ันจริง และเห็นว.าไม.ควรจํากัด
จํานวนผู�มี สิท ธิออกเสียงต.อครัวเรือนในการทํามติ
ประชาคม เน่ืองจากทุกคนที่อาศัยอยู.ในบริเวณน้ันต.างก็
เป3นผู�ได�รับผลกระทบเช.นเดียวกัน และควรรวมถึงผู�ที่
ทํางานประจําอยู.ในบริเวณน้ัน เกินวันละ ๘ ช่ัวโมงด�วย 
๔. ข�อ ๑.๒.๓ กําหนดให� “จัดประชุมเพียงครั้งเดียว” ควร
เปล่ียนเป3น "การจัดประชุมจนกว.าจะได�ข�อยุติ" เพื่อให�เกิด
ความยืดหยุ.น  

   ๒. การแจกเอกสารให�กับประชาชนในพื้นที่ตาม ๑.๑.๒ และ 
๑.๒.๒ นอกจากการเดินแจกเอกสารตามแต.ละครัวเรือนแล�ว 
อาจใช�รถกระจายเสียงเคล่ือนที่ประชาสัมพันธ�ให�มารับเอกสาร
ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่จะต้ังสถานีวิทยุคมนาคมด�วยก็ได� 

"อาจใช�รถกระจายเสียง" ควรกําหนดให�แจกเอกสารตาม
บ�าน เพราะการให�เลือกใช�รถกระจายเสียงได�อาจมี
ประเด็นว.าถ�าตอนที่รถมาประกาศ แต.ประชาชนไม.อยู.
บ�าน ก็จะไม.รับทราบและไม.ได�ไปรับเอกสาร  

ทั้งน้ี การใช�รถกระจายเสียง ควรเป3นแค.มาตรการเสริม
เท.าน้ัน  

  ๓. ระยะเวลาในการทําความเข�าใจกับประชาชนตามข�อ ๑. 
ต�องดําเนินการอย.างน�อย ๓๐ วัน นับตั้งแต.วันที่เริ่มดําเนินการ 

ระยะเวลาในการทําความเข�าใจกับประชาชนกรณีสถานี
วิทยุคมนาคมที่ต�องทําความเข�าใจกับประชาชนโดยการ
จัดประชุม ควรแก�ไขเป3น “ก.อนดําเนินการก.อสร�างเสา
หรือติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ต�องดําเนินการทําความ
เข�าใจเป3นเวลาไม.น�อยกว.า ๓๐ วัน” 

๔. ปxายแสดงข�อมูลการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
 ๔.๑  ขนาดของปxาย 
  ๔.๑.๑ สถานีวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งกลางแจ�ง ขนาดไม.
น�อยกว.า ๑๒๐X๒๔๐ เซนติเมตร    
  ๔.๑.๒ สถานีวิทยุคมนาคมที่ติดตั้งภายในอาคารและ
บนอาคาร ขนาดไม.น�อยกว.า ๘๐X๑๒๐ เซนติเมตร 
 ๔.๒ รายละเอียดของปWาย 
  ๔.๒.๑ ช่ือผู�ให�บริการ เครื่องหมายการค�า 
และหมายเลขโทรศัพท�ของผู�ประกอบการ 
  ๔.๒.๒ สถานที่ติดต้ัง เลขที่ หมู.บ�าน  ตําบล   

รายละเอียดของปxาย เห็นว.าข�อมูลการทําความเข�าใจ ควร
เป3นข�อมูลเดียวกับข�อมูลในข�อ ๕ 
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อําเภอ   จังหวัด 
  ๔.๒.๓ ระดับการแผ.สนามแม.เหล็กไฟฟxาต่ํา
กว.าขีดจํากัด จํานวน     เท.า เม่ือเทียบกับมาตรฐานที่ กสทช. 
กําหนด 
   ๔.๒.๔ เจ�าของโครงการ 
   ๔.๒.๕ ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๔.๒.๖ ผู�ควบคุมการก.อสร�าง  
   ๔.๒.๗ ดําเนินการก.อสร�างโดย 
   ๔.๒.๘ สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมที่: หมายเลข
โทรศัพท�  
   ๔.๒.๙ ข� อ มู ล ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข� า ใ จ กั บ
ประชาชน 
    ๑)  เ พื่ อ ข ย า ย ก า ร ใ ห� บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมแก.ผู�ใช�บริการในพื้นที่ 
    ๒) กา รแผ. ค ล่ืนแม. เห ล็ ก ไฟฟx า
เป3นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จาก
การใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
    ๓) การให�บริการอยู.ภายใต�การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) 
     ๔) สอบถามข�อ มูลการแผ.ค ล่ืน
แม.เหล็กไฟฟxาจากสถานีวิทยุคมนาคมได�ที่ (หมายเลขโทรศัพท�
ของผู�ประกอบการ) หรือ web site ของผู�ประกอบการ หรือ 
www.nbtc.go.th 
   ๔.๒.๑๐ ช.องทางการแจ�งเรื่องร�องเรียนของ
ผู�ประกอบการและสํานักงาน กสทช. 
  ๕. รายละเอียดข�อมูลในเอกสารเผยแพร. ต�องประกอบด�วย 
 ๕.๑ เหตุผล ความจําเป3น และวัตถุประสงค�ของการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม 
 ๕.๒ ช่ือผู�ประกอบการเจ�าของสถานีวิทยุคมนาคม 
 ๕.๓ สถานที่ติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
 ๕.๔ ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
 ๕.๕ โครงสร�างเสาโทรคมนาคม 
 ๕.๖ ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม และ
สายอากาศที่จะนํามาติดตั้ง 

ข�อมูลหลักที่ใช�ในการทําความเข�าใจกับประชาชนควร
จัดทําโดยสํานักงาน กสทช. เพื่อให�มีมาตรฐานเดียวกัน
และเป3นข�อมูลที่อ.านแล�วเข�าใจง.าย โดยกําหนดให�
ผู�ประกอบการต�องแจกเอกสารของสํานักงาน กสทช ใน
การทําความเข�าใจทุกครั้ง 
  
ทั้งน้ี ข�อมูลของสํานักงาน กสทช. ควรยืนยันในหลักการ
ว.าคล่ืนจากสถานีวิทยุคมนาคมไม.ได�เป3นอันตราย ๑๐๐ % 
หรือปลอดภัยทั้ง ๑๐๐ % และจะต�องเป3นข�อมูลที่ได�รับ
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 ๕.๗ มาตรฐานความปลอดภัยต.อสุขภาพของมนุษย�จากการ
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม และสุขภาพ 

การยอมรับจากนักวิชาการทั้ง ๒ ฝ{าย แต.ปNจจุบัน เอกสาร
ของสํานักงาน กสทช. นําข�อมูลของนักวิชาการที่เห็นว.า
คล่ืนไม.อันตรายมาอ�างเท.าน้ัน ดังน้ัน สํานักงาน กสทช. 
จึงต�องระวังที่จะไม.ให�ข�อมูลเพียงด�านเดียว เน่ืองจากจะ
ทําให�ประชาชนไม.เช่ือถือและเกิดความไม.ไว�วางใจ ทั้งน้ี 
หากประชาชนได�รับข�อมูลครบถ�วนและรอบด�านแล�ว ก็
เป3นเร่ืองที่ประชาชนจะตัดสินใจได�เอง เห็นว.าอย.างน�อย
ข�อมูลจะต�องประกอบด�วย  
    ๑) ช่ือผู�ให�บริการ เคร่ืองหมายการค�า และหมายเลข
โทรศัพท�ของผู�ประกอบการ รวมถึง ผู� รับผิดชอบที่
ประชาชนสามารถติดต.อได�สะดวก  
    ๒)  ช่ือผู� ดํ า เ นินการก.อสร�างสถานีวิท ยุคมนาคม 
ระยะเวลาดําเนินการก.อสร�าง ผู�ควบคุมการก.อสร�าง และ
เลขหมายโทรศัพท�  
    ๓) สถานที่ติดต้ัง เลขที่ หมู.บ�าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
     ๔) วัตถุประสงค�ของการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
     ๕) คุณภาพการให�บริการในปNจจุบันเปรียบเทียบกับ
คุณภาพบริการหากมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม     
     ๖ )  ค ว า ม แ ร ง แ ล ะ ค ว า ม ห นา แ น. น ข อ ง ค ล่ื น
แม.เหล็กไฟฟxาในปNจจุบันเปรียบเทียบกับความแรงและ
ความหนาแน.นของของคล่ืนแม.เหล็กไฟฟxาที่จะปล.อยจาก
สถานีวิทยุคมนาคมที่มีการติดต้ัง ความแรงและความ
หนาแน.นสูงสุด รวมถึงและความแรงและความหนาแน.น
สูงสุดที่อยู.ที่ระยะเท.าใด    
      ๗) ข�อมูลเก่ียวกับผลกระทบต.อสุขภาพของคล่ืน
แม.เหล็กไฟฟxาจากสถานีวิทยุคมนาคมจากงานวิจัยที่เป3น
ปNจจุบัน รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปxองกันผลกระทบต.อ
สุขภาพ 
      ๘) ข�อมูลเพิ่มเติมหากประชาชนต�องการร�องเรียน 
ทั้งการร�องเรียนไปยังผู�ประกอบการและสํานักงาน กสทช. 
ทั้งน้ี ข�อมูลดังกล.าวจะต�องนําส.งพร�อมกับหนังสือเชิญให�
เข�าร.วมประชุมอย.างน�อย ๓๐ วัน ก.อนวันประชุม เพื่อให�
ผู�ได�รับผลกระทบมีเวลาเพียงพอในการศึกษา 

   ๖. กรณีมีการร�องเรียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต.วันที่เริ่ม
ดําเนินการ 

   ๑. การร�องเรียนหลังจาก ๓๐ วัน จะมีแนวทางอย.างไร 
   ๒. หากเกิดเรื่องร�องเรียนข้ึนในระหว.างการทําความ
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 ๖.๑ การร�องเรียนกรณีตามข�อ ๑.๑ ให�ผู�ประกอบการทํา
ความเข�าใจกับผู�ร�องเรียนโดยตรงก.อน เมื่อดําเนินการแล�ว ให�
จัดทําหลักฐานบันทึกความเข�าใจหรือหลักฐานขอยกเลิกการ
ร�องเรียนส.งให�สํานักงาน กสทช. ประกอบการพิจารณา หาก
ดําเนินการดังกล.าวยังไม.ได�ข�อยุติ ให�ผู�ประกอบการจัดประชุม 
โดยแจ�งผู�นําท�องที่หรือผู�นําท�องถ่ินเชิญประชาชนมาประชุม
เพื่อช้ีแจงทําความเข�าใจ โดยจัดการประชุมเพียงครั้งเดียว และ
อาจเชิญผู�แทนสํานักงาน กสทช. ร.วมทําความเข�าใจด�วยก็ได� 
ทั้งน้ี ให�จัดทําบันทึกการประชุมไว�เป3นหลักฐาน และจัดส.งให�
สํานักงาน กสทช. ประกอบการพิจารณา 
 ๖.๒ การร�องเรียนกรณีตามข�อ ๑.๒ ให�ยึดตามมติผลการ
ประชุมตามข�อ ๑.๒.๓ 

เข�าใจกับประชาชน เห็นควรให�สํานักงาน กสทช. ระงับ
การออกใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจนกว.าเรื่อง
ร�องเรียนจะแล�วเสร็จ เพื่อไม.ให� เ กิดปNญหาการออก
ใบอนุญาตในระหว.างที่มีการร�องเรียนหรือผู�ประกอบการ
ได�รับใบอนุญาตก.อนทําความเข�าใจกับประชาชน  
    ๓.  การทําความเข�า ใจกับประชาชนเมื่อ เ กิดข�อ
ร�องเรียน ควรดําเนินการทําความเข�าใจโดยการจัดประชุม  
 
 

  ๗. การแสดงหลักฐานการทําความเข�าใจกับประชาชนเพื่อ
ประกอบการขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (เป3นราย
สถานี) 
 ๗.๑ รูปถ.ายการติดปxาย ณ สถานที่ ติดตั้ งสถานีวิทยุ
คมนาคม โดยมีประชาชนในพื้นที่ถ.ายรูปคู.กับปxายด�วย 
 ๗.๒ เอกสารที่แจกจ.ายในการทําความเข�าใจกับประชาชน
ในพื้นที่  
 ๗.๓ ตามข�อ ๑.๑.๒ และ ๑.๒.๒ ให�ส.งรูปถ.ายการแจก
เอกสารให�กับประชาชนในพื้นที่บริเวณที่จะต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม พร�อมช่ือและที่พักอาศัย ไม.น�อยกว.า ๑๐ คน เว�นแต.
กรณีพื้นที่ใดมีจํานวนผู�อาศัยไม.ถึงให�ส.งรูปถ.ายพร�อมช่ือและที่
พักอาศัยตามจํานวนที่มีอยู.จริง และหลักฐานบันทึกการประชุม
ตามข�อ ๑.๒.๓ แล�วแต.กรณี 

มีข�อเสนอแนะเพิ่มเติมให�สํานักงาน กสทช. ประสานงาน
กับท�องถ่ินที่เป3นผู�ออกใบอนุญาตก.อสร�างอาคารเพื่อขอให�
ผู�ประกอบการแสดงหลักฐานการทําความเข�าใจกับ
ประชาชนก.อนการออกใบอนุญาตให�ก.อสร�างอาคารด�วย 
เพื่อปxองกันข�อขัดแย�งในกรณีที่ มีการออกใบอนุญาต
ก.อสร�างอาคารและการก.อสร�างสถานีวิทยุคมนาคมทั้งที่
ยังไม.ได�มีการทําความเข�าใจกับประชาชน   
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