
การจดัทาํข้อเสนอเพื�อการปฏริูปการ
คุ้มครองผู้บริโภคกจิการกระจายเสียง

กจิการโทรทศัน์กจิการโทรคมนาคมและ
เศรษฐกจิดจิทิลัเศรษฐกจิดจิทิลั

คณะอนกุรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทศัน์กิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทลั

วนัองัคารที% ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชมุ ๒๑๘ ชั 5น ๒ อาคารรัฐสภา ๒



สภาพปัญหา

กสทช. โดยรวมไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒทิี�มีความรู้ความสามารถใน
กิจการที�เกี�ยวข้อง

กสทช. โดยรวมไม่ทาํในกรอบอาํนาจหน้าที�และขาดธรรมภบิาล กสทช. โดยรวมไม่ทาํในกรอบอาํนาจหน้าที�และขาดธรรมภบิาล 

กสทช. ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกับ
การทาํงาน และไม่นําความคิดเหน็ผู้บริโภคไปพจิารณา

กสทช. ดาํเนินการไม่อยู่บนพื 0นฐานผลการศกึษาและงานวจิัย



ประเดน็พจิารณา

หลักการกาํกับดแูลด้วยผู้เชี�ยวชาญ 

หลักความเป็นอสิระของหน่วยงานกาํกับดแูล 

หลักการกาํกับดแูลการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมหลักการกาํกับดแูลการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม

หลักวินัยการเงนิการคลัง

หลักการประเมินผลการปฏิบัตงิาน

กลไกแก้ไขเรื�องร้องเรียนของผู้บริโภค



แนวทางในการแก้ไข พรบ.กสทช.

เปรียบเทยีบร่างเก่าและใหม่

เสนอร่างใหม่

ถ้าไม่พบทางเลือกที�ดีกว่าให้กลับไปใช้
กฎหมายเดมิ



โครงสร้าง กสทช.? 

กรม
ไปรษณี

ยฯ์ กรม
ประชาสมัพั

กสทช. 2543, 2553 กสทช. 2558

กทช., 
กทค.

กสช., 
กสท.

ประชาสมัพั
นธ์

กบว., 
กกช.

กบถ.

กสทช.

กอ่น กสทช.



กสทช. 2553

• กจิการกระจายเสยีง ๑ คน

• กจิการโทรทศัน์ ๑ คน

• กจิการโทรคมนาคม ๒ คน 

• ดา้นกฎหมายกจิการกระจายเสยีงฯ ๑ คน และ

กสทช. 2558

• กสทช.จาํนวน ๗ คน ซึ6 งแตง่ตั8งจากผูม้คีวามรู้
ความเชี6ยวชาญดา้นกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ กจิการโทรคมนาคม ดา้น
วศิวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตรก์ารคุม้ครอง

• ดา้นกฎหมายกจิการกระจายเสยีงฯ ๑ คน และ
กจิการโทรคมนาคมจาํนวน ๑ คน 

• ดา้นเศรษฐศาสตรก์จิการกระจายเสยีงฯ ๑ คน 
และกจิการโทรคมนาคม ๑ คน

• ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ในกจิการกระจาย
เสยีงฯ ๑ คน และกจิการโทรคมนาคม ๑ คน 

• ดา้นการศึกษาวฒันธรรมหรือการพฒันาสงัคม 
๑ คน

วศิวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตรก์ารคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ทั8งนี8 ที6จะยงัประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ
หนา้ที6ของ กสทช

• ควรกาํหนดใหช้ดัเจนหรือไม?่



ที6ควรจะเป็น

• ดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นกจิการโทรคมนาคม จาํนวนหนึ6 งคน• ดา้นกจิการโทรคมนาคม จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6 อสาร จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นกฎหมายที6เกี6ยวขอ้ง จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นเศรษฐศาสตรท์ี6 เกี6ยวขอ้ง จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นการสื6 อสารมวลชน จาํนวนหนึ6 งคน

• ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค จาํนวนหนึ6 งคน



กสทช. 2553

• อายุไมต่ํ6ากวา่ ๓๕ ปีบริบูรณ ์แตไ่มเ่กนิ ๗๐ ปี
บริบูรณ์

กสทช. 2558

• อายุไมต่ํ6ากวา่ ๔๕ ปี แตไ่มเ่กนิ ๖๕ ปี

• เพิ6มคุณสมบตัทิ ั6วไป ดงันี8  

• (๓) เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการพลเรือน พนักงานใน
หน่วยงานอื6นของรฐัหรือรฐัวิสาหกจิ ที6ดาํรงตาํแหน่งไม่
ตํ6ากวา่หวัหนา้สว่นราชการตั8งแตร่ะดบักรมขึ8นไป หรือ
หวัหนา้หน่วยงานอื6นของรฐัที6 เป็นนิตบิุคคลหรือ
รฐัวิสาหกจิ หรือ 

• (๔) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งรอง• (๔) ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารยข์ึ8นไปหรือเป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือ
นายตาํรวจที6มยีศตั8งแตพ่ลโท พลอากาศโท พลเรือโท 
หรือพลตาํรวจโท ขึ8นไป หรือ 

• (๕) เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปี ใน
ตาํแหน่งไมต่ํ6ากวา่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญใ่นบริษทั
มหาชนจาํกดัที6มทีุนจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่๑,๐๐๐ ลา้น
บาท หรือ 

• (๖) มปีระสบการณท์าํงานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ยี6 สิบปี



ที6ควรจะเป็น

• ก. คุณสมบตัทิ ั6วไป

• (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ• (๑) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ

• (๒) มอีายุไมต่ํ6ากวา่สี6 สิบปีบริบูรณ ์แตไ่มเ่กนิหกสิบหา้ปีบริบูรณ์

• (๓) มปีระสบการณใ์นดา้นที6 เกี6ยวขอ้งตามคุณสมบตัใินมาตรา ๖ อยา่งใดอยา่ง
หนึ6 งหรือรวมกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสิบปี โดยมผีลงานเป็นที6ประจกัษใ์นดา้นที6
ไดร้ับเลือกอยา่งนอ้ย ๕ ปี



กระบวนการสรรหา กสทช. 

การคดัเลอืก
กนัเองของ

หน่วยงานด้าน
ต่าง ๆ

หน่วยธุรการ

สาํนักงาน 
กสทช.

รายชื6 อ

การคดัเลอืกของ
คณะกรรมการ

สรรหา

หน่วยธุรการ
ของการ
คดัเลือก

สาํนักงาน
เลขาธิการ
วุฒสิภา



ที�ควรจะเป็น

การคดัเลอืก
กนัเองของ

หน่วยงานด้าน
ต่าง ๆ

หน่วยธุรการ

สาํนักงาน 
กสทช.

รายชื6 อ

การคดัเลอืกของ
คณะกรรมการ

สรรหา

หน่วยธุรการ
ของการ
คดัเลือก

สาํนักงาน
เลขาธิการ
วุฒสิภา



กสทช. 2553 (ที6ควรจะเป็น)

• ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

• ประธานสภาที6ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

• ปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรี

• ปลดักระทรวงกลาโหม 

• ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6 อสาร

• ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์
แหง่ชาติ

• นายกสภาวิศวกร

กสทช. 2558

• ประธานศาลรฐัธรรมนูญ

• ประธานศาลฎกีา

• ประธานศาลปกครองสูงสุด

• ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แหง่ชาติ

• ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

• ประธานผูต้รวจการแผน่ดินและพทิกัษส์ิทธิมนุษยชน• นายกสภาวิศวกร

• ประธานสภาคนพกิารทุกประเภทแหง่ประเทศไทย 

• นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรแ์ละการสื6 อสารมวลชนแหง่
ประเทศไทย

• นายกสมาพนัธส์มาคมวิชาชพีวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์

• ประธานคณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน

• ประธานกรรมการสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• ประธานสภาวิชาชพีขา่ววิทยุและโทรทศัน์ไทย

• ประธานสหพนัธว์ิทยุชุมชนแหง่ชาติ

• ประธานสหพนัธอ์งคก์รผูบ้ริโภค 

• ประธานผูต้รวจการแผน่ดินและพทิกัษส์ิทธิมนุษยชน



หลกัความเป็นอสิระของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

• คณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงดิจิทลัเพื%อเศรษฐกิจและสงัคม

Policy Maker

• กสทช.

Regulator

• THCOM, ADVANC, DTAC, TRUE, TOT, CAT Telecom

Service Providers



บทบญัญตัใินร่างแกไ้ขที6มปีัญหาเชงิหลกัการความเป็นอสิระ

• มาตรา ๒๗(๑) การจดัทาํแผนแมบ่ทซอ้นกนักบัแผนและนโยบายระดบัชาติ

• มาตรา ๒๗/๑ ในกรณีที6มปีัญหาวา่การดาํเนินการของ กสทช. สอดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดิจทิลัเพื6 อเศรษฐกจิและสงัคม
หรือไม ่ใหผู้ท้ ี6 เกี6ยวขอ้ง เสนอคณะกรรมการดิจทิลัเพื6 อเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต…ิเพื6 อวินิจฉัยชี8ขาดแหง่ชาต…ิเพื6 อวินิจฉัยชี8ขาด

• ในการวินิจฉัยชี8ขาดให…้แตง่ตั8งคณะกรรมการ…ประกอบดว้ยผูแ้ทน (จาํนวน
เทา่ๆกนั) จาก

• คณะกรรมการดิจทิลัเพื6 อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

• กสทช.

• หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง



หลกัการกาํกบัดูแลกจิการในระบบตลาด

• มาตรา ๒๗(๔) การหา้มเวน้แตไ่ดร้ับอนุญาต และยงัสามารถมอบหมายให ้• มาตรา ๒๗(๔) การหา้มเวน้แตไ่ดร้ับอนุญาต และยงัสามารถมอบหมายให ้
สาํนักงานเป็นคนอนุญาตไดด้ว้ย

• พรบ.วิทยุคมนาคมฯ

• มาตรา ๔๑ และ ๔๕ การประมูลคลื6 นความถี6ในกจิการเชงิพาณิชย์



ที6ควรจะเป็น

• กาํกบัดูแลดว้ยขอ้มูล (Information Regulations)

• กาํกบัดูแลดว้ยมาตรฐาน (Standard Regulations)• กาํกบัดูแลดว้ยมาตรฐาน (Standard Regulations)

• ลดการใชก้ารอนุญาตเป็นรายกรณี (Prior Approval) เฉพาะที6จาํเป็น

• เนน้การอนุญาตแบบทั6วไป (General Authorization) และการเปิดเสรี 
(License-exempt) ถา้เป็นไปได ้

• ประมูลคลื6 นความถี6ที6ไมเ่พยีงพอแกทุ่กคนที6ตอ้งการและไมส่ามารถอนุญาตได ้
ตามแบบขา้งตน้



บทบญัญตัใินร่างแกไ้ขที6มปีัญหาเชงิหลกัวินัยการเงนิการคลงั

• มาตรา ๔๒ ใหส้ง่เงนิประมูลเขา้กองทุน DE

• มาตรา ๕๓ วรรคสอง เงนิกองทุน กทปส. ใหใ้ชค้วามวตัถุประสงคข์องกองทุนที6• มาตรา ๕๓ วรรคสอง เงนิกองทุน กทปส. ใหใ้ชค้วามวตัถุประสงคข์องกองทุนที6
หลากหลาย ไมเ่นน้การใหบ้ริการอยา่งทั6วถึงเหมือนเดิม

• มาตรา ๕๓ (๘/๑) เงนิรายไดท้ี6ไดจ้ากการจดัสรรคลื6 นความถี6ที6ไดร้ับการคืนคลื6 น
ความถี6

• มาตรา ๖๕ วรรคสอง ใหส้ง่เงนิรายไดเ้ขา้กองทุน DE



เงินประมูลคลื่นกระจายเสียง

รายได�
แผ	นดิน

เงินประมูลคลื่นโทรคมนาคม

พรบ.กสทช.2553

กองทุน 
กทปส.

เงินค�าธรรมเนียมใบอนุญาต 

เงินค�าปรับทางปกครอง

เงินค�าธรรมเนียม USO

เงินส�วนแบ�งรายได'สัมปทาน

กองทุนดิจิทัลฯใหม�

กทปส.เดิม

รายได'แผ�นดินเดิม

ยกเลิก



รายได�
แผ	นดิน

เงินประมูลคลื่นโทรคมนาคม

เงินประมูลคลื่นกระจายเสียง

คสช.80/2557

กระทรวงการคลังยืมได'

กองทุน 
กทปส.

เงินค�าปรับทางปกครอง

เงินค�าธรรมเนียม USO

เงินส�วนแบ�งรายได'สัมปทาน

คสช.ใหม�

กทปส.เดิม

รายได'แผ�นดินเดิม

ยกเลิก

กระทรวงการคลังยืมได'



รายได�
แผ	นดิน

เงินประมูลคลื่นโทรคมนาคมที่เหลือ

กองทุนดิจิทัลฯรวมเงินประมูลคลื่น 25%

เงินประมูลคลื่นกระจายเสียงที่
เหลือ

ร	าง พรบ.กสทช.2558

เงิน
 U

SO

25
%

 ร
าย

ได
'

สํา
นัก

งา
น

กองทุน 
กทปส.

เงินค�าปรับทางปกครอง

เงินจัดสรรคลื่นที่ได'จากการเรียกคืนคลื่น

เงินค�าธรรมเนียม USO

เงินส�วนแบ�งรายได'สัมปทาน

กองทุนดิจิทัลฯใหม�

กทปส.เดิม

รายได'แผ�นดินเดิม

ยกเลิก

เกินจําเป1นเรียกคืน



รายได�
แผ	นดิน

เงินประมูลคลื่นโทรคมนาคม
กองทุน
ดิจิทัลฯตามวิธีงบประมาณของรัฐบาล

เงินประมูลคลื่นกระจายเสียง

ที่ควรจะเป)น

กองทุน 
กทปส.

เงินค�าปรับทางปกครอง

เงินค�าธรรมเนียม USO

เงินส�วนแบ�งรายได'สัมปทาน

เสนอใหม�

กทปส.เดิม

รายได'แผ�นดินเดิม

ยกเลิก



100% รายได้
สาํนกังาน กสทช.

50% งบประมาณ
อนุมตัิโดย กสทช.

เกินกวา่นั"นตามวธิี
งบประมาณ 

ที่ควรจะเป)น

สาํนกังาน กสทช.

• ∼ 7 พนัลา้น

อนุมตัิโดย กสทช.

• ∼ 3.5 พนัลา้น

งบประมาณ 

• มาตรา 66



กตป. 2553

• ดา้นกจิการกระจายเสยีง ๑ คน 

• ดา้นกจิการโทรทศัน์ ๑ คน

• ดา้นกจิการโทรคมนาคม ๑ คน

• ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค ๑ คน

• ดา้นการสง่เสริมสิทธิและเสรีภาพของ

กตป. 2558

• ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ

• ผูแ้ทนกระทรวงดจิิทลัเพื6 อเศรษฐกจิและสงัคม 

• ผูแ้ทนสาํนักงบประมาณ 

• ผูแ้ทน ปปช. 

• ผูแ้ทน สตง• ดา้นการสง่เสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ๑ คน

• มาตรา ๗๑ คา่ตอบแทนและคา่ใชจ้า่ยอื6นใน
การสรรหาและการปฏิบตังิานของกรรมการ
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที6 กสทช. กาํหนด 

• ผูแ้ทน สตง

• มาตรา ๗๐ ใหม ่ใหส้าํนักงาน กสทช. จดัใหม้ี
บุคคลากรที6ทาํหนา้ที6 เลขานุการและสนับสนุน
และอาํนวยความสะดวกแกค่ณะกรรมการ
กาํกบัการประเมินผลการปฏิบตังิาน พรอ้มทั8ง
จดัสรรงบประมาณใหต้ามที6จาํเป็นตามที
คณะกรรมการกาํกบัการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเสนอ



ที6ควรจะเป็น

• ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ

• ผูแ้ทนกระทรวงดิจทิลัเพื6 อเศรษฐกจิและสงัคม

• ผูแ้ทนสาํนักงบประมาณ• ผูแ้ทนสาํนักงบประมาณ

• ผูแ้ทนสภาวิชาชพีสื6 อ

• ผูแ้ทนองคก์ารอสิระเพื6 อการคุม้ครองผูบ้ริโภค

• ใหเ้สมือนกรรมาธิการวุฒสิภา มสีาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภาเป็นหน่วยธุรการ

• ไดร้ับเงนิสนับสนุนจากสาํนักงาน กสทช. เป็นจาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละหนึ6 งของ
รายไดต้อ่ปีของสาํนักงาน กสทช.



ที6ควรจะเป็น

• ดาํเนินการใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตังิานของ กสทช. ทั8งคณะและรายบุคคล รวมถึงคา่ตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และขอ้มูลทรัพยส์ินของ กสทช. และที6ปรึกษา อยา่งนอ้ยปีละหนึ6 งครั8ง และรายงานผลการประเมิน
เสนอตอ่รัฐสภาเพื6 อเปิดเผยแกส่าธารณะ

• ดาํเนินการใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตังิานของ สาํนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. รวมถึง รายได ้
และรายจา่ยของสาํนักงาน คา่ตอบแทนของอนุกรรมการเป็นรายบุคคล การจดัซื8อจดัจา้ง สิทธิประโยชน์
ตา่งๆ อยา่งนอ้ยปีละหนึ6 งครั8ง และรายงานผลการประเมินเสนอตอ่รัฐสภาเพื6 อเปิดเผยแกส่าธารณะตา่งๆ อยา่งนอ้ยปีละหนึ6 งครั8ง และรายงานผลการประเมินเสนอตอ่รัฐสภาเพื6 อเปิดเผยแกส่าธารณะ

• เสนอรายงานตอ่ประธานวุฒสิภาเพื6 อพจิารณาดาํเนินการตามมาตรา ๒๑ หรือ ๒๒ แลว้แตก่รณี

• เสนอรายงานตอ่ กสทช. เพื6 อพจิารณาดาํเนินการตามมาตรา ๖๓ (๗) โดยใหร้วมถึง

• เรียกให ้กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสาํนักงาน กสทช. สง่ขอ้มูลหรือเอกสารใดๆที6จาํเป็นแกก่าร
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที6กาํหนดตามสมควร

• ในกรณีที6จาํเป็นเร่งดว่น คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานอาจเสนอรายงานเฉพาะเรื6 องตอ่ 
ประธานวุฒสิภา หรือ กสทช. เพื6 อพจิารณาดาํเนินการแลว้แตก่รณี และเปิดเผยแกส่าธารณะ



สถานะเรื�องร้องเรียน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558 

(5 เดอืน)
รวม

จํานวนเรื�องร้องเรียน 2,753 2,184 2,265 2,437 2,210 1,123 12,972

สถานะเรื�องร้องเรียนของผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม

จํานวนเรื�องร้องเรียน 2,753 2,184 2,265 2,437 2,210 1,123 12,972

เรื�องที�ยุติแล้ว 2,752 2,177 2,231 2,299 1,948 525 11,932
เรื�องที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ 1 7 34 138 262 598 1,040

ที�มาข้อมูล สาํนกัรับเรื1องร้องเรียนและคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุ - ขอ้มูล ณ วนัที1 3 มิถุนายน 2558 



สถานะเรื�องร้องเรียน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558 (5 

เดอืน)
รวม

จํานวนเรื�องร้องเรียนสะสม (ปี 
๗๖๔ ๔๔๕ ๕๑๕ ๑๐๓ ๑,๘๒๗

สถานะเรื�องร้องเรียนของผู้บริโภคในกจิการกระจายเสียง

จํานวนเรื�องร้องเรียนสะสม (ปี 

๒๕๕๕ – ปี ๒๕๕๘)
๗๖๔ ๔๔๕ ๕๑๕ ๑๐๓ ๑,๘๒๗

เรื�องที�ยุติแล้ว ๖๔๘ ๒๘๕ ๒๓๔ ๑๐ ๑,๑๗๗

เรื�องที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ ๑๑๖ ๑๖๐ ๒๘๒ ๙๓ ๖๕๑

ที�มาข้อมูล สาํนกัรับเรื1องร้องเรียนและคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุ - ขอ้มูล ณ วนัที1 3 มิถุนายน 2558 



ปี พ.ศ.
ระยะเวลาดาํเนินการจนเรื�องได้ข้อยุติ

เรื�องค้าง รวม< 30 วนั 30–60 วนั 60–90 วนั >90 วนั รวม
พ.ศ. 2553 559 543 330 1,320 2,752 1 2,753
พ.ศ. 2554 628 561 231 757 2,177 7 2,184
พ.ศ. 2555 556 427 212 1,036 2,231 34 2,265

ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเรื�องร้องเรียนของผู้บริโภคในกจิการ
โทรคมนาคม

พ.ศ. 2555 556 427 212 1,036 2,231 34 2,265
พ.ศ. 2556 398 440 188 1,273 2,299 138 2,437
พ.ศ. 2557 846 633 196 273 1,948 262 2,210
พ.ศ. 2558 271 193 58 3 525 598 1,123

รวม 3,258 2,797 1,215 4,662 11,932 1,040 12,972
ที�มาข้อมูล สาํนกัรับเรื1องร้องเรียนและคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมายเหตุ - ขอ้มูล ณ วนัที1 3 มิถุนายน 2558



กลไกแกไ้ขเรื
องรอ้งเรียนของผูบ้ริโภค 

กสทช. 2543

กสทช.

กสทช. 2553 เสนอใหม่

กสทช.กสทช.

สถาบนัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค

กสทช. + สาํนัก
คุม้ครองผูบ้ริโภคฯ

กสทช.

การมอบหมายหนา้ที6
เฉพาะเรื6 องรอ้งเรียน

ของผูบ้ริโภค



ที6ควรจะเป็น

• สถาบนัคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ• สถาบนัคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ

• กรรมการ กสทช. คนหนึ6 ง

• คณะอนุกรรมการฯ

• โดยที6ไดร้ับมอบหมายภารกจิในการรับและวนิิจฉัยเรื6 องรอ้งเรียน รวมถึงภารกจิ
อื6นๆที6 เกี6ยวขอ้ง



บทเบด็เตลด็ในร่างแกไ้ขที6ไมม่คีวามจาํเป็นสรา้งความสบัสน

• เปลี6ยนชื6 อ “คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน” เป็น• เปลี6ยนชื6 อ “คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน” เป็น
“คณะกรรมการกาํกบัการประเมินผลการปฏิบตังิาน”

• มาตรา ๔๔/๒ ใหร้องเลขาธิการที6พน้ตาํแหน่งไปแลว้ไดร้ับสิทธิพเิศษ เหนือ
พนักงานทั6วไป


