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คํานํา 

 พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได*บัญญัติให*คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ มีหน*าท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผู*ประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม มิให*ดําเนินการใด ๆ ในประการท่ีน.าจะเป3นการเอาเปรียบ
ผู*บริโภค โดยให* กสทช. แต.งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีมีความรู*ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�อันเป3น
ประโยชน�ต.อการปฏิบัติหน*าท่ี ของ กสทช. ในการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมโดยให*มีอํานาจ
หน*าท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องร*องเรียนและปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืน ตามท่ี กสทช. กําหนด 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) 
ได*แต.งต้ังคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมตามคําสั่ง ท่ี 23/2554 ลงวันท่ี  
18 พฤศจิกายน 2554 คําสั่ง ท่ี 63/2555 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 และคําสั่ง ท่ี 104/2557  
ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 โดยให*ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน.ง 
ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2558 
 ต.อมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ได*มีคําสั่ง 
ท่ี  16/2558 แต. ง ต้ั งคณะอนุ ก รรมการ คุ* มครองผู* บ ริ โ ภคด* าน กิจการ โทรคมนาคม  ล งวั น ท่ี  
27 กุมภาพันธ� 2558 และ มีคําสั่ง ท่ี 14/2560 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ขยายระยะเวลาการปฏิบัติ
หน*า ท่ีของคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริ โภคด*านกิจการโทรคมนาคม เ พ่ือให*การปฏิ บั ติหน*า ท่ี 
ของคณะอนุกรรมการฯ เป3นไปอย.างต.อเนื่อง ซ่ึงเป3นประโยชน�ต.อการพิจารณาเรื่องร*องเรียนและการคุ*มครอง
ผู*บริ โภคให* เป3นไปอย.างต.อเนื่อง จึงเห็นสมควรให*ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปG  นับต้ังแต.วัน ท่ี  
27 กุมภาพันธ� 2560 และต.อมา กสทช. ได*มีมติในคราวการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี  
25 เมษายน 2561 ให*ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ท่ี กสทช. มีมติแต.งต้ังออกไป
อีก 1 ปG หรือจนกว.า กสทช. ชุดปHจจุบันจะพ*นวาระการดํารงตําแหน.ง 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ.านมา คณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม ได*ปฏิบัติ
ภารกิจในการพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน และติดตามตรวจสอบการให*บริการของผู*ให*บริการ
โทรคมนาคม ตามอํานาจหน*าท่ีโดยพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
ให*ความเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�ในการคุ*มครองผู*บริโภค ให*ความเห็นและ
คําปรึกษา รวมถึง เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน*าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ท่ีเก่ียวกับการคุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รายงานผลการ
ดําเนินการต.อ กสทช. และ กทค. ทราบทุกหกเดือน และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กสทช. และ กทค. มอบหมาย 



 รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม  
ปG 2558 – 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) ถือเป3นรายงานผลการดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ี 
ท่ีได*รับตามคําสั่งของ กสทช. โดยจะเป3นประโยชน�ต.อการนําไปวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาการคุ*มครองผู*บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมต.อไป  
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          พฤศจิกายน 2561 
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ที่มาคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกจิการโทรคมนาคม 

 ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 ได*บัญญัติว.าเพ่ือประโยชน�ในการ
คุ*มครองผู*บริโภคมิให*ถูกเอาเปรียบจากผู*ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
ให* กสทช. มีหน*าท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผู*ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม มิให*ดําเนินการใด ๆ ในประการท่ีน.าจะเป3นการเอาเปรียบผู*บริโภค ท้ังนี้ โดยให* กสทช. แต.งต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนสองคณะ ประกอบด*วยผู*ท่ีมีความรู* ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�อันเป3นประโยชน� 
ต.อการปฏิบัติหน*าท่ีของ กสทช. ในการคุ*มครองผู*บริโภค โดยให*มีอํานาจหน*าท่ีในการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องร*องเรียนและปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี กสทช. กําหนด  
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ (กสทช.) ได*มี
คําสั่ง ท่ี 23/2554 แต.งต้ังคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2554 ต.อมา กสทช. ได*มีคําสั่ง ท่ี 104/2557 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ให*ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน.งในวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2558 
 ถัดจากนั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ  
ได*มีคําสั่ง ท่ี 16/2558 แต.งต้ังคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี  
27 กุมภาพันธ� 2558 มีองค�ประกอบ ดังนี้ 
  1. พันเอก เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 
  2. รองศาสตราจารย�ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�   ท่ีปรึกษา 
  3. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร    ท่ีปรึกษา 
  4. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค�    ท่ีปรึกษา 
  5. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา    ประธานอนุกรรมการ 
  6. นายธานีรัตน� ศิริปะชะนะ    อนุกรรมการ 
  7. นายคณิต วัลยะเพ็ชร�     อนุกรรมการ 
  8. รองศาสตราจารย�ศิริศักด์ิ ศุภมนตรี   อนุกรรมการ 
  9. นายชัยฤกษ� ดิษฐอํานาจ    อนุกรรมการ 
  10. พลโท ภัทร�ไพบูลย� สังข�สุวรรณ   อนุกรรมการ 
  11. พันตํารวจเอก พฤทธิพงษ� ประยูรศิริ   อนุกรรมการ 
  12. นางเดือนเด.น นิคมบริรักษ�    อนุกรรมการ 
  13. นายจาตุร เกิดบ*านชัน    อนุกรรมการ 
  14. รองเลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
        สายงานกิจการโทรคมนาคม 
  15. ผู*อํานวยการสํานักรับเรื่องร*องเรียน 
        และคุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ผู*ช.วยเลขานุการ 
 16. ผู*อํานวยการส.วนพิจารณาเรื่องร*องเรียน  ผู*ช.วยเลขานุการ 
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อํานาจหน�าท่ี 
 1. พิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 2. ให*ความเห็นและข*อเสนอแนะเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�ในการคุ*มครองผู*บริโภค 
 3. ให*ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึง เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน*าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ท่ีเก่ียวกับการคุ*มครองผู*บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม 
 4. รายงานผลการดําเนินการต.อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห.งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมทราบทุกหกเดือน 
 5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห.งชาติหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมอบหมาย 
 ให*คณะอนุกรรมการมีวาระ 2 ปG นับต้ังแต.วันท่ีมีคําสั่งแต.งต้ัง 
 หลังจากนั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ  
มีคําสั่ง ท่ี 14/2560 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการ
คุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให*การปฏิบัติหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการฯเป3นไปอย.างต.อเนื่อง 
ซ่ึงเป3นประโยชน�ต.อการพิจารณาเรื่องร*องเรียนและการคุ*มครองผู*บริโภคให*เป3นไปอย.างต.อเนื่อง จึงเห็นสมควร
ให*ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปG นับต้ังแต.วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2560 และต.อมา กสทช. ได*มีมติในคราว
การประชุม กสทช. ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 อนุมัติให*ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน*าท่ี
ของคณะอนุกรรมการฯ ท่ี กสทช. มีมติแต.งต้ังออกไปอีก 1 ปG หรือจนกว.า กสทช. ชุดปHจจุบันจะพ*นวาระการ
ดํารงตําแหน.ง 
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สถานการณ1การรับเร่ืองร�องเรียน  
 สถานการณ�การรับเรื่องร*องเรียนและการดําเนินการแก*ไขปHญหาของผู*ใช*บริการโทรคมนาคม หรือ      
ผู*ได*รับความเดือดร*อนเสียหายจากการใช*บริการโทรคมนาคมของสํานักรับเรื่องร*องเรียนและคุ*มครองผู*บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร*องเรียนเก่ียวกับ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 นับต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีเรื่อง
ร*องเรียนจํานวน 12,696 เรื่อง รายละเอียดมีดังนี้ 

ตาราง 1 เรื่องร�องเรียนจําแนกตามระยะเวลาดําเนินการแก�ไขป5ญหาเรื่องร�องเรียนต้ังแต7ป� 2558 – 2561    
(ข�อมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ปG 

ระยะเวลาการดําเนินการแก*ไขปHญหาเรื่องร*องเรียน (เรื่องท่ียุติแล*ว) เรื่องท่ีอยู.
ระหว.าง

ดําเนินการ 

เรื่อง
ร*องเรียน
ท้ังหมด 

ภายใน ภายใน ภายใน มากกว.า รวมเรื่องท่ียุติ
แล*ว 30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 90 วัน 

พ.ศ. 
2558 

1,164 774 366 596 
2,900 

(99.55%) 
13 

(0.45%) 
2,913 
(100%) 

พ.ศ. 
2559 

2,702 965 285 476 
4,428 

(99.42%) 
26 

(0.58%) 
4,454 
(100%)  

พ.ศ. 
2560 

2,267 459 129 257 
3,112 

(97.37%) 
84 

(2.63%) 
3,196 
(100%) 

พ.ศ. 
2561 

1,370 183 58 51 
1,662 

(77.92%) 
471 

(22.08%) 
2,133 
(100%)  

รวม 7,503 2,381 838 1,377 
12,102 

(95.32%) 
594 

(4.68%) 
12,696 
(100%)  

(สํานักรับเรื่องร*องเรียนและคุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กันยายน 2561) 

 จํานวนเรื่องร*องเรียนจําแนกตามระยะเวลาดําเนินการแก*ไขปHญหาเรื่องร*องเรียนต้ังแต.ปG 2558 -
2561  (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) พบว.า ปG พ.ศ. 2558 มีจํานวนเรื่องร*องเรียน 2,913 เรื่อง  
เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับข*อยุติแล*วจํานวน 2,900 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 99.55 และเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.
ระหว.างดําเนินการจํานวน 13 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 0.45 ปG พ.ศ. 2559 มีจํานวนเรื่องร*องเรียน 4,454 เรื่อง  
เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับข*อยุติแล*วจํานวน 4,428 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 99.42 และเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.
ระหว.างดําเนินการจํานวน 26 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 0.58 ปG พ.ศ. 2560 มีจํานวนเรื่องร*องเรียน 3,196 เรื่อง  
เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับข*อยุติแล*วจํานวน 3,112 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 97.37 และเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.
ระหว.างดําเนินการจํานวน 84 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 2.63 และปG พ.ศ. 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30  
เดือนกันยายน 2561) มีจํานวนเรื่องร*องเรียน 2,133 เรื่อง เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับข*อยุติแล*วจํานวน 
1,662 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 77.92 และเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.ระหว.างดําเนินการจํานวน 471 เรื่อง คิดเป3น
ร*อยละ  22.08  
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 ท้ังนี้ จํานวนเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.ระหว.างดําเนินการต้ังแต.ปG 2558 - 2561  (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561) พบว.ามีจํานวนเรื่องร*องเรียน 594 เรื่อง 

สรุปจํานวนเรื่องร*องเรียนจําแนกตามระยะเวลาดําเนินการแก*ไขปHญหาเรื่องร*องเรียนต้ังแต.ปG  
2558 – 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) พบว.า มีจํานวนเรื่องร*องเรียนท้ังสิ้น 12,696 เรื่อง 
เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับข*อยุติแล*วจํานวน 12,102 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 95.32 และเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.
ระหว.างดําเนินการจํานวน 594 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 4.68 
 ลักษณะของกลุ.มปHญหาเรื่องร*องเรียนนับต้ังแต.ปG 2558 – 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2561) มีรายละเอียด ดังนี้  

        ตาราง 2 ลักษณะของกลุ7มป5ญหาเรื่องร�องเรียนนับต้ังแต7ป� 2558 – 2561   
(ข�อมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ลักษณะของกลุ.มปHญหาเรื่องร*องเรยีน 

จํานวนเรื่องร*องเรียนท้ังหมด/ปG 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
รวม 

2558 2559 2560 2561 

มาตรฐานและคุณภาพการให*บริการ 766 2,473 1,406 833 5,478 

การยกเลิกบริการ 947 742 330 182 2,201 

บริการเสรมิ 183 273 840 513 1,809 

การคิดค.าบริการผิดพลาด 439 385 347 329 1,500 

ปHญหาเก่ียวกับการถูกกําหนดระยะเวลาการใช*บริการ 120 92 37 54 303 

การให*ข*อมูลไม.ถูกต*อง  51 27 26 21 125 

สิทธิความเป3นส.วนตัวและข*อมูลส.วนบุคคล 8 17 34 58 117 

คิดค.าบริการไม.เป3นไปตามอัตราข้ันสูง 30 3 1 - 34 

การเข*าถึงบริการ 10 4 14 2 30 

ปHญหาเก่ียวกับการเติมเงินเข*าสู.ระบบ 2 9 1 - 12 

เรื่องร*องเรียนอ่ืนๆ 166 303 42 15 526 

เรื่องเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ 191 126 118 126 561 

รวม 2,913 4,454 3,196 2,133 12,696 

(สํานักรับเรื่องร*องเรียนและคุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กันยายน 2561) 

 ลักษณะของกลุ.มปHญหาเรื่องร*องเรียนต้ังแต.ปG 2558 – 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)        
จากจํานวนเรื่องร*องเรียนท้ังหมด 12,696 เรื่อง พบว.าลักษณะปHญหาเรื่องร*องเรียน 5 อันดับแรก มีดังนี้ 
อันดับท่ี 1 ด*านมาตรฐานและคุณภาพการให*บริการมีจํานวน 5,478 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 43.14 อันดับท่ี 2 
ด*านการยกเลิกบริการมีจํานวน 2,201 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 17.37  อันดับท่ี 3 ด*านบริการเสริมมีจํานวน 
1,809 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 14.25 อันดับท่ี 4 ด*านการคิดค.าบริการผิดพลาดมีจํานวน 1,500 เรื่อง  
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คิดเป3นร*อยละ 11.81 และอันดับท่ี 5 ด*านปHญหาเก่ียวกับการถูกกําหนดระยะเวลาการใช*บริการมีจํานวน 
303 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 2.39 
จํานวนเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับการยุติแล*วนับต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 2561 (ข*อมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2561) มีจํานวนท้ังสิ้น 12,102 เรื่อง จําแนกตามลักษณะการยุติเรื่องร*องเรียนแบ.งเป3น 
7 กลุ.ม มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตาราง 3 ลักษณะการยุติเรื่องร�องเรียน ต้ังแต7ป� 2558 – 2561 (ข�อมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

ลักษณะการยุติเรื่องร�องเรียน 2558 2559 2560 2561 ท้ังหมด 

ผู*ร*องได*รับการแก*ไขปHญหาจากบรษัิท 2,580 4,060 2,819 1,527 10,986 

ผู*ร*องขอยกเลิกการร*องเรียน 149 203 87 50 489 

ยุติในช้ันเลขาธิการ กสทช. 70 79 129 78 356 

ยุติในช้ันคณะกรรมการ กสทช. 52 51 60 2 165 

ยุติในกระบวนการไกล.เกลี่ย 29 9 4 5 47 
เอกสารไม.เพียงพอต.อการรับเป3นเรื่อง
ร*องเรียน 12 19 10 - 41 

ไม.สามารถรับเป3นเรื่องร*องเรียนได* 8 7 3 - 18 

รวม 2,900 4,428 3,112 1,662 12,102 
(สํานักรับเรื่องร*องเรียนและคุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กันยายน 2561) 

 สรุปได*ว.า จํานวนเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับการยุติแล*วนับต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม 2558 – 30 กันยายน 
2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 12,102 เรื่อง โดยจําแนกตามลักษณะการยุติเรื่องร*องเรียนเป3น 7 กลุ.ม คือ 
 1. ผู*ร*องเรียนได*รับการแก*ไขปHญหาจากผู*ให*บริการ เป3นเรื่องท่ีผู*ให*บริการดําเนินการแก*ไขจนเรื่อง
ร*องเรียนได*รับการยุติจํานวน 10,986 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 90.79 
 2. ผู*ร*องเรียนขอยกเลิกการร*องเรียน เป3นเรื่องท่ีเม่ือสอบถามรายละเอียดแล*วพบว.า ผู*ร*องไม.ประสงค�
ร*องเรียนหรือต*องการเสนอแนะเป3นนโยบายจํานวน 489 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 4.04 
 3. ยุติในชั้นเลขาธิการ กสทช. เป3นเรื่องท่ีได*รับการวินิจฉัยจากเลขาธิการ กสทช. จํานวน 356 เรื่อง 
คิดเป3นร*อยละ 2.94 
 4. ยุติในชั้นคณะกรรมการ กสทช. เป3นเรื่องท่ีได*รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการ กสทช. จํานวน
165 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 1.36 
 5. ยุติในกระบวนการไกล.เกลี่ย เป3นเรื่องท่ีเข*าสู.กระบวนการไกล.เกลี่ยและคู.กรณีมีข*อตกลงยุติเรื่อง
ร*องเรียนร.วมกัน จํานวน 47 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 0.39 
 6. เอกสารไม.เพียงพอต.อการรับเป3นเรื่องร*องเรียน เป3นเรื่องท่ีเอกสารท่ีได*รับมานั้น ไม.เพียงพอและ
ติดต.อผู*ร*องเรียนเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติมแล*ว แต.ไม.ได*รับเอกสารเพ่ิมเติม หรือไม.สามารถติดต.อไปยังผู*ร*องเรียน
เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติมได*จํานวน 41 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 0.34 
 7. ไม.สามารถรับเป3นเรื่องร*องเรียนได* เป3นเรื่องท่ีอยู.นอกเหนืออํานาจหน*าท่ีของสํานักงาน กสทช. 
หรือเรื่องท่ีอยู.การพิจารณาในชั้นศาลจํานวน 18 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 0.14 
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 สรุปผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
ป� 2558 – 2561 (ข�อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) 
 1. การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคมป� 2558 – 2561 
(ข�อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)  
 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม เป3นการจัดประชุม
เพ่ือพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน การจัดทําความคิดเห็นและข*อเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวข*องกับ
การคุ*มครอง เพ่ือเสนอต.อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด*านกิจการโทรคมนาคม และ กสทช. 
 1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
  1.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2558 มีจํานวน 14 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

         ตาราง 4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนท่ีเข�าร7วมประชุม ป� 2558 

ท่ี การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวนอนุกรรมการฯ 
ท่ีเข�าร7วมประชุม (คน) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 (29 มกราคม 2558) 9 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558 (13 กุมภาพันธ� 2558) 9 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2558 (20 มีนาคม 2558) 9 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2558 (๑๐ เมษายน ๒๕๕๘) 9 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2558 (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 7 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2558 (๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) 8 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2558 (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 8 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2558 (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) 8 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2558 (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) 6 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2558 (๒๑ กันยายน ๒๕๕๘) 8 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2558 (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) 7 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2558 (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 7 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2558 (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 6 

14 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 14/2558 (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘) 7 
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 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2558 จํานวน 14 ครั้ง แบ.งเป3นการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2558 และครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2558 จํานวน 
2 ครั้ง เป3นการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการฯ โดย กสทช. มีคําสั่ง ท่ี 104/2557 ลงวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2557  ให*ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน  โดยให*ครบวาระการดํารงตําแหน.งในวันท่ี 18 
กุมภาพันธ� 2558  และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2558 – 14/2558  จํานวน 12 ครั้ง 
นับต้ังแต.เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2558 เป3นการจัดประชุมของคณะอนุกรรมการฯ โดย กสทช. มีคําสั่ง  
ท่ี 16/2558 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2558 มีวาระ 2 ปG นับต้ังแต.วันท่ีมีคําสั่งแต.งต้ัง 
 1.1.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2559  มีจํานวน 13 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้ 

ตาราง 5 การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจํานวนท่ีเข�าร7วมประชุม ป� 2559 

ท่ี การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวนอนุกรรมการฯ 
ท่ีเข�าร7วมประชุม (คน) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2559 (๑๑ มกราคม ๒๕๕๙) 8 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2559 (๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙) 8 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2559 (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 7 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2559 (๑๑ เมษายน ๒๕๕๙) 7 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2559 (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 6 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2559 (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙) 7 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559 (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) 6 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2559 (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 8 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2559 (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) 6 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2559 (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) 8 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2559 (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 7 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2559 (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 8 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2559 (๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙) 7 
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 1.1.3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2560  มีจํานวน 13 ครั้ง รายละเอียดมีดังนี้ 

ตาราง 6 การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และจํานวนท่ีเข�าร7วมประชุม ป� 2560 

ท่ี การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวนอนุกรรมการฯ 
ท่ีเข�าร7วมประชุม (คน) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2560 (๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) 7 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2560 (๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐) 8 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2560 (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 5 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2560 (๒๔ เมษายน ๒๕๖๐) 5 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2560 (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 6 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2560 (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 7 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 6 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2560 (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) 5 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2560 (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐) 5 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2560 (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 6 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2560 (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 6 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2560 (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 6 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2560 (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 5 
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 1.1.4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561)        
มีจํานวน 9 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 7 การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และจํานวนท่ีเข�าร7วมประชุม ป� 2561 

ท่ี การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวนอนุกรรมการฯ 
ท่ีเข�าร7วมประชุม (คน) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2561 (๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) 6 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2561 (๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑) 6 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2561 (๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑) 4 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2561 (๑๗ เมษายน  ๒๕๖๑) 5 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2561 (๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑) 5 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2561 (๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑) 6 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2561 (๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑) 6 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2561 (๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑) 5 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2561 (๒๑ กันยายน  ๒๕๖๑) 6 

 สรุปจํานวนการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2558 – ๒๕๖๑ (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561) ได*จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ รวมท้ังสิ้น 49 ครั้ง ดังนี้ 

ตาราง 8 สรุปจํานวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ป� 2558 -2561) 

ท่ี การจัดประชุม จํานวน (ครั้ง) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2558 14 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2559 13 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2560 13 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2561 9 

 รวม 49 
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 2. อํานาจหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม 
      2.1 อํานาจหน�าท่ีข�อท่ี 1  
                     การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ
องค1กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน1 และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
        2.1.1 การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ 
            คณะอนุกรรมการฯ ได*พิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน ปG 2558 - 2561  
(ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) เรื่องร*องเรียนมีจํานวนท้ังสิ้น 345 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
           2.1.1.1 การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน 
               1) การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนของคณะอนุกรรมการ
คุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม ปG 2558 จํานวน 124 เรื่อง ดังนี้ 

ตาราง 9 การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2558 

ท่ี การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให�ความเห็น จํานวน (เรื่อง) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 3 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558 - 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2558 3 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2558 9 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2558 12 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2558 14 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2558 25 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2558 10 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2558 16 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2558 17 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2558 3 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2558 10 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2558 - 

14 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 14/2558 2 

 รวม 124 
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 คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในปG 2558 จํานวน 
12 ครั้ง มีการพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนจํานวน 124 เรื่อง ท้ังนี้  ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558 เป3นการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานะเรื่อง
ร*องเรียนของคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม ปG ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ และรายงานผล
การดําเนินงานเรื่องร*องเรียนตามกรรมวิธีข*อมูลต้ังแต.วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕4 ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2558 เป3นการจัดประชุมเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก*ไข
ปHญหาการใช*บริการโทรคมนาคมร.วมกันระหว.างคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคม
กับผู*ประกอบการด*านกิจการโทรคมนาคม 
  2) การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน ปG 2559 จํานวน 93 เรื่อง 
ดังนี้ 

ตาราง 10 การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2559 

ท่ี การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให�ความเห็น จํานวน (เรื่อง) 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2559 9 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2559 11 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2559 10 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2559 1 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2559 10 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2559 7 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559 - 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2559 10 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2559 9 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2559 6 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2559 8 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2559 7 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2559 5 

 รวม 93 
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 คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในปG 2559 จํานวน 
12 ครั้ง จํานวน 93 เรื่อง ท้ังนี้ ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2559 เป3นการประชุมร.วมกับ
ผู*ประกอบการ เพ่ือติดตามความคืบหน*าและแสวงหาแนวทางร.วมกันจัดการแก*ไขปHญหาของผู*ร*องเรียน 
   3) การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน ปG 2560 จํานวน 88 เรื่อง 
ดังนี้ 

ตาราง 11 การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2560 

ท่ี การจัดประชุม จํานวนเรื่อง 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2560 2 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2560 10 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2560 3 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2560 4 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2560 6 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2560 14 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2560 5 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2560 11 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2560 8 

10 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2560 
(9) 

เป3นเรื่องสืบเนื่อง 

11 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 11/2560 13 

12 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 12/2560 8 

13 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 13/2560 4 

 รวม 88 
 

                คณะอนุกรรมการฯ ได*พิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในปG 2559 จํานวน 13 ครั้ง  
จํานวน 88 เรื่อง ท้ังนี้ ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2560 เป3นการพิจารณาและให*
ความเห็นเรื่องร*องเรียนท่ีเป3นเรื่องสืบเนื่องจํานวน 9 เรื่อง 
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   4) การพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียน ปG 2561 (ข*อมูล ณ  
วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๑) จํานวน 40 เรื่อง ดังนี้ 

ตาราง 12 การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียนของคณะอนุกรรมการฯ ป� 2561 

ท่ี การจัดประชุม จํานวนเรื่อง 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2561 2 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2561 10 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2561 3 

4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2561 4 

5 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2561 6 

6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2561 14 

7 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2561 5 

8 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 8/2561 11 

9 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 9/2561 8 

 รวม 40 
 

             คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนในปG 2561 (ข*อมูล ณ  
วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๑) จํานวน 9 ครั้ง จํานวน 40 เรื่อง 
 สรุปคณะอนุกรรมการฯ ได*จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาและให*ความเห็นเรื่องร*องเรียนปG 2558 – 
๒๕๖๑ (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) จํานวน 46 ครั้ง มีเรื่องร*องเรียนท่ีพิจารณาและให*ความเห็น
จํานวนท้ังสิ้น 345 เรื่อง  ดังนี้ 
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ตาราง 13 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียน  

ป� 2558 - 2561 (ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ) 

ท่ี 
การพิจารณาและให�ความเห็นเรื่องร�องเรียน 

ของคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวนเรื่อง 

1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2558 124 

2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2559 93 

3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2560 88 

4 
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปG 2561  

(ณ เดือนกันยายน 2561) 
40 

 รวม 345 

             สําหรับสถานะปHจจุบันเรื่องร*องเรียนท่ีผ.านการพิจารณาและให*ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
คุ*มครองผู*บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ปG 2558 – 2561 (ข*อมูล ณ 30 กันยายน 2561) มีจํานวน 345 เรื่อง  
เป3นเรื่องร*องเรียนท่ีสามารถยุติได*จํานวน 335 เรื่อง คิดเป3นร*อยละ 97.10 และเป3นเรื่องร*องเรียนท่ีอยู.ใน
ระหว.างดําเนินการหรือยังไม.ยุติจํานวน 10 เรื่อง.คิดเป3นร*อยละ.2.90 แบ.งเป3น 1) อยู.ระหว.างเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด*านกิจการโทรคมนาคมเป3นรายบุคคลจํานวน 1 เรื่อง  
2) อยู.ระหว.างบรรจุเข*าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด*านกิจการโทรคมนาคม  
จํานวน 4 เรื่อง  4) รอบรรจุวาระเพ่ือเสนอต.อท่ีประชุม กสทช. จํานวน 4 เรื่อง และ 5) เสนอเป3นวาระ
สืบเนื่องต.อคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมอีกครั้งหนึ่งจํานวน 1 เรื่อง 

 2.2 อํานาจหน�าท่ี ข�อท่ี 2  
          การให�ความเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน1ในการ

คุ�มครองผู�บริโภค      
  คณะอนุกรรมการฯ ได*จัดการประชุมร.วมกับผู*ให*บริการโทรคมนาคม ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ            
มีความเห็นด*านการให*บริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�ในการคุ*มครองผู*บริโภค ดังนี้ 
                    ๑. ระยะเวลาการเก็บข�อมูลรายละเอียดการใช�บริการ เพ่ือพิสูจน1ความถูกต�องในการเรียก
เก็บค7าบริการท่ีมีการร�องเรียน  

              ประเด็นปHญหาคือเม่ือมีการโต*แย*งเรื่องความถูกต*องของการเรียกเก็บค.าใช*บริการ 
ผู*บริโภคจะขอให*ผู*ให*บริการแสดงหลักฐานรายละเอียดของการใช*บริการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต*องของการ
เรียกเก็บค.าบริการ ซ่ึงตามกฎหมายโทรคมนาคมกําหนดให*ผู*ให*บริการมีหน*าท่ีต*องพิสูจน�ความถูกต*องของการ
เรียกเก็บค.าบริการ ท่ีผ.านมาผู*ให*บริการฯ จะแจ*งว.าเรื่องร*องเรียนเกิดข้ึนนานมาแล*ว จึงไม.ได*เก็บหลักฐานไว*  
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              มติท่ีประชุม 
            1) กรณีท่ีมีหนี้ค*างชําระ ผู*ให*บริการต*องพร*อมพิสูจน�ข*อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต*องของ
การเรียกเก็บค.าบริการจนกว.าจะหมดอายุความเป3นระยะเวลา ๒ ปG 
            2) กรณีไม.มีหนี้ค.าบริการค*างชําระและผู*ใช*บริการได*โต*แย*งการเรียกเก็บค.าบริการภายใน  
๓ เดือน ผู*ให*บริการต*องเก็บข*อมูลเพ่ือยืนยันความถูกต*องของการเรียกเก็บค.าบริการจนกว.าเรื่องร*องเรียน 
จะยุติ โดยไม.เกิน ๒ ปG    
             3) หากผู*ให*บริการเห็นว.าการเก็บข*อมูลผู*ใช*บริการท่ีเป3นหนี้ค*างชําระเกินระยะเวลา ๓ เดือน 
เป3นภาระเกินสมควร ขอให*ผู*ให*บริการแสดงข*อมูลจํานวนผู*ใช*บริการ แยกเป3นผู*ใช*บริการแบบชําระค.าบริการ
ล.วงหน*า และผู*ใช*บริการแบบชําระค.าบริการรายเดือน และแสดงจํานวนผู*ใช*บริการท่ีไม.ชําระค.าบริการภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วัน เพ่ือประกอบการพิจารณาต.อไป 

  ๒. การรวบรวมพยานหลักฐานและข�อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องร�องเรียน 
              การรวบรวมข*อเท็จจริงเพ่ือเสนอให*คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรื่องร*องเรียน มักพบ

ปHญหาพยานหลักฐานและข*อเท็จจริงไม.ครบถ*วน โดยสํานักงาน กสทช. ได*มีหนังสือแจ*งสรุปประเด็นเรื่อง
ร*องเรียนและหลักฐานท่ีต*องการให*ผู*ประกอบการทราบแล*ว เช.น ต*องการสัญญาใช*บริการ รายละเอียดการใช*
บริการ CDR QOS เป3นต*น ผู*ให*บริการฯ มักชี้แจงเรื่องร*องเรียนเป3นเอกสาร แต.ไม.ให*รายละเอียดของปHญหา
และไม.ได*แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  
             มติท่ีประชุม  
           ๑) ในอนาคต สํานักงาน  กสทช. จะระบุเอกสารหลักฐานข้ันตํ่าท่ีผู*ให*บริการควรต*องส.งให* 
หากหลักฐานข้ันตํ่าไม.สามารถพิสูจน�ข*อเท็จจริงได* สํานักงาน กสทช. อาจขอข*อมูลเพ่ิมเติม 
            2) ขอให*ผู*ให*บริการฯ มีกระบวนการส.งหลักฐานให*เร็วข้ึน เนื่องจากประกาศรับเรื่องร*องเรียน
ฉบับใหม.ท่ีมีกรอบระยะเวลาการดําเนินการข้ันตอนต.างๆ ท่ีกระชับข้ึนกําลังจะมีผลบังคับใช* 
           3. เรื่องคิดค7าโทรเปIนวินาที  
                        ผู*แทนจากสํานักค.าธรรมเนียมและอัตราค.าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) ชี้แจงว.า 
กทค.  ได* มีม ติยืนยันให*ผู* รับอนุญาตคลื่นความถ่ี  ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz คิดค. า
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีตามจริงหรือคิดค.าบริการเป3นวินาที โดยได*มอบหมายให*สํานักงาน กสทช. ทําความเข*าใจกับ
ผู*ประกอบการ 
            มติท่ีประชุม 
                    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมีนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องการคิดค.าบริการตามจริงหรือคิด
ค.าบริการเป3นวินาที และผู*รับใบอนุญาตท้ัง ๓ คลื่นความถ่ี ต*องคิดค.าบริการตามจริงท้ังบริการเสียงและบริการ
ข*อมูล 
            4. การโฆษณา misleading/ mis-selling  
                        ประเด็นเก่ียวกับความเร็วท่ีลดลงหลังจากใช*บริการอินเทอร�เน็ต ครบปริมาณตามแพ็กเกจ
ไปแล*ว หรือ FUP เป3นความเร็วท่ีลดลงจนผู*ใช*บริการไม.สามารถใช*บริการได* การปรับลดความเร็วนี้จะสื่อสาร
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อย.างไรให*ผู*บริโภคเข*าใจ และควรมีมาตรฐานท่ีเป3นหลักประกันว.า ความเร็วท่ีปรับลดลงนั้น ไม.ควรตํ่ากว.า
เท.าไร 
           มติท่ีประชุม 
            1) ให*สํานักงาน กสทช. มีหนังสือสอบถามผู*ให*บริการเก่ียวกับแนวทางการปรับลดความเร็ว
อินเทอร�เน็ตเม่ือใช*บริการครบตามแพ็กเกจ (FUP) ว.าความเร็วควรเป3นเท.าไร นอกจาก ๖๔ และ ๑๒๘ Kpbs  
และหากจะมีแพ็กเกจท่ี FUP สามารถใช*ความเร็วได* ๓๘๔ หรือ ๒๕๖ Kpbs ควรมีราคาเท.าไร   
           ๒) ให*สํานักงาน กสทช. พิจารณาว.าจะปรับมาตรฐานความเร็ว (QOS) ของบริการโทรคมนาคม 
ประเภทข*อมูลสําหรับโครงข.ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในเทคโนโลยี ๔ จี หรือไม. และควรเป3นอย.างไร 
            ๕. การถูกคิดค7าบริการ voice mail โดยไม7มีเจตนาฝากข�อความ 
                        ปHญหาคือก.อนตัดเข*าสู.บริการฝากข*อความเสียง (voice mail) ควรมีระยะเวลาให*ผู*โทรได*
ตัดสินใจว.าจะฝากข*อความหรือไม. หรือควรเปลี่ยนแปลงวิธีการฝากข*อความโดยให*ผู*ท่ีต*องการฝากข*อความกด
เลขหมายท่ีกําหนดเพ่ือแสดงเจตนาว.าต*องการจะฝากข*อความก.อน และการเปwดใช*บริการ voice mail ควร
เป3นความสมัครใจของผู*ใช*บริการ 
           มติท่ีประชุม 
                    ขอให*ผู*ให*บริการฯ นําไปพิจารณาว.า voice mail ควรเป3นบริการท่ีต*องสมัครและผู*ให*บริการฯ 
ต*องเก็บหลักฐานการสมัครไว*ด*วย เนื่องจากการเปwดบริการ voice mail จะมีผลทําให*ผู*บริโภคท่ีเปwดใช*บริการ
โรมม่ิงและอยู.ต.างประเทศ เกิดค.าใช*จ.ายเพ่ิมข้ึน และระยะเวลารอสายของบริการ voice mail ไม.ควรแตกต.าง
หรือลดน*อยลงกว.าบริการตามปกติ และผู*ให*บริการฯ ทุกราย ควรมีวิธีการยกเลิกบริการ voice mail แบบไม.เสีย
ค.าบริการ  
           ๖. การโทรหาคอลเซ็นเตอร1ต�องเสียค7าบริการ 
                        มีข*อเสนอว.าการโทรหาคอลเซ็นเตอร�ควรเป3นบริการโดยไม.คิดค.าใช*จ.าย หรือหากคิด
ค.าบริการก็ต*องคิดตามอัตราค.าบริการในแพ็กเกจ นอกจากนี้กรณีท่ีโทรไปเลขหมายพิเศษ ๓ หลัก หรือ ๔ หลัก 
ควรคิดค.าบริการรวมอยู.ในรายการส.งเสริมการขายด*วย 
                    ความเห็นและข�อสังเกตคณะอนุกรรมการฯ 
                    ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร*องเรียนฯ ผู*ให*บริการต*องจัดให*มีเลขหมาย
ร*องเรียนโดยไม.คิดค.าใช*จ.าย และควรแจ*งเลขหมายร*องเรียนไว*ในใบแจ*งหนี้ เพ่ือให*ผู*ใช*บริการรับทราบด*วย  
ในข*อเท็จจริงยังมีการร*องเรียนว.าการคิดค.าบริการในการโทรไปคอลเซ็นเตอร�ไม.รวมอยู.ในรายการส.งเสริม 
การขาย 
           ๗. ค7าบริการโทรข�ามแดนอัตโนมัติ  
                        ความเห็นและข�อสังเกตคณะอนุกรรมการฯ 
                        1) หากมีการสมัครโรมม่ิง ผู*ให*บริการฯ ต*องแจ*งเรื่อง Call forward กับผู*ใช*ว.าจะทําให*
ต*องเสียค.าบริการเพ่ิมข้ึน ๒ ต.อ 
                        2) ผู*บริโภคสามารถเลือกโรมม่ิงเฉพาะบริการเสียงหรือข*อมูลได*หรือไม.  
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 8. การเปล่ียนแปลงรายการส7งเสริมการขายใหม7ทดแทนรายการส7งเสริมการขายเดิมท่ีไม7
มีจําหน7ายแล�ว 
           ความเห็นและข�อสังเกตคณะอนุกรรมการฯ 
                    ผู*ประกอบการทุกรายควรมีข*อกําหนดในสัญญาการให*บริการว.า เม่ือรายการส.งเสริมการขาย
สิ้นสุด หากผู*ใช*บริการไม.เลือกรายการส.งเสริมการขายท่ีต*องการ ผู*ประกอบการต*องเปลี่ยนเป3นรายการ
ส.งเสริมการขายท่ีเป3นอัตราพ้ืนฐานให*กับผู*ใช*บริการ โดยต*องแจ*งให*ผู*ใช*บริการรับทราบว.ามีการเปลี่ยนแปลง
รายการส.งเสริมการขายเป3นอัตราค.าบริการใหม.ด*วยระบบข*อความสั้นและเสียงอัตโนมัติ โดยควรแจ*งเตือน
ล.วงหน*าอย.างน*อย 15.วันก.อนสิ้นสุดรายการส.งเสริมการขาย ท้ังก.อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายการ
ส.งเสริมการขาย และการเปลี่ยนแปลงรายการส.งเสริมการขายให*กับผู*ใช*บริการนั้น ผู*ประกอบการไม.สามารถ
ทําได*ในกรณีท่ีรายการส.งเสริมการขายเดิมยังมีจําหน.ายในท*องตลาด โดยผู*ใช*บริการยังมีสิทธิในการใช*บริการ
รายการเสริมการขายเดิมนั้นอยู. แม*ว.าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช*บริการรายการส.งเสริมการขายเดิมของ
ผู*ใช*บริการไปแล*ว ท้ังนี้ ผู*ใช*บริการจะสิ้นสิทธิในการใช*รายการส.งเสริมการขายเดิมต.อเม่ือไม.มีการจําหน.าย
รายการส.งเสริมการขายเดิมในท*องตลาดแล*วเท.านั้น 
            2.3  อํานาจหน�าท่ี ข�อท่ี 3  
          การให�ความเห็นและคําปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน�าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน1 และกิจการโทรคมนาคมแห7งชาติ  
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน1 และกิจการโทรคมนาคมแห7งชาติ ท่ีเก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
                     1. การจํากัดวงเงินใช�บริการ (credit limit)  
                         การจํากัดวงเงินใช*บริการควรครอบคลุมถึงบริการต.าง ๆ ท่ีก.อให*เกิดค.าใช*จ.าย เช.น 
mobile payment international roaming  etc. ควรมีมาตรฐานท่ีชัดเจนว.า การจํากัดวงเงินใช*บริการควร
มีเง่ือนไขอย.างไรบ*าง เพ่ือให*ผู*ประกอบการทุกรายมีแนวปฏิบัติเหมือนกัน การจํากัดวงเงินใช*บริการนั้นควรเป3น
การจํากัดวงเงินค.าใช*บริการในแต.ละเดือนหรือเป3นการจํากัดวงเงินรวม ในเรื่องนี้ ผู*ประกอบการแต.ละรายมี
การกําหนดเง่ือนไขท่ีแตกต.างกัน การจํากัดวงเงินจะเก่ียวข*องกับการระงับการใช*บริการด*วย เช.น การจํากัด
วงเงินไว* ๑,๐๐๐ บาท เดือนแรกใช*ไปแล*ว ๙๐๐ บาท เดือนท่ี ๒ ใช*บริการอีก ๑๐๐ บาท เม่ือมีค.าบริการถึง
ยอด ๑,๐๐๐ บาท จะถูกตัดสัญญาณท้ังท่ียังค*างชําระไม.ถึง ๒ รอบการใช*บริการ จึงเห็นว.า ควรเป3นการจํากัด
วงเงินต.อเดือน อย.างไรก็ตาม แม*จะจํากัดวงเงินค.าใช*บริการต.อเดือน แต.ก็ต*องมีการจํากัดวงเงินค.าใช*บริการ
รวมของทุกบริการด*วย เพ่ือป�องกันปHญหาค.าบริการสูงโดยไม.รู*ตัว และต*องพิจารณาว.าการจํากัดวงเงินจะ
ครอบคลุมบริการใดบ*าง เช.น mobile payment เพราะในโลกธุรกิจไม.มีบริการใดท่ีไม.มีการจํากัดวงเงิน 
กล.าวคือผู*ประกอบการต*องแจ*งเง่ือนไขการจํากัดวงเงินใช*บริการให*ผู*บริโภครับทราบ เช.น ไม.รวมค.าบริการตาม
แพ็คเกจท่ีสมัครไว* ต*องมีการแจ*งเตือนให*ผู*บริโภครับทราบเม่ือใกล*ถึงวงเงินใช*บริการท่ีจํากัดไว* รวมท้ัง 
ข้ันตอนการขอขยายวงเงินเม่ือมีค.าใช*จ.ายเต็มตามจํานวนท่ีจํากัดไว* ควรกําหนดเป3นแนวทางให*ชัดเจนว.าเป3น
อย.างไร 
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             2.  การกําหนดอัตราค7าบริการโทรศัพท1เคล่ือนท่ีตามระยะเวลาการใช�งานท่ีเปIนจริงโดย
คิดเปIนวินาที  

                           ตามท่ีสภาปฏิรูปแห.งชาติ (สปช.) ได*มีมติเม่ือวันท่ี 6.มกราคม 2558 โดยเห็นชอบ
รายงานผลการศึกษา เรื่อง การกําหนดอัตราค.าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีตามระยะเวลาการใช*งานท่ีเป3นจริง 
โดยคิดเป3นวินาที หลังจากนั้นผู*ประกอบการจึงได*จัดทํารายการส.งเสริมการขายแบบคิดค.าบริการเป3นวินาทีข้ึน
จํานวนหนึ่ง แต.มีจํานวนน*อย และมีอัตราค.าบริการท่ีแพงข้ึน แม*ว.าสํานักงาน กสทช. ได*จัดแถลงว.าค.าโทรศัพท�
บนคลื่นความถ่ี 900 และ 1800 MHz ท่ีจัดประมูลไปนั้น จะต*องคิดตามจริงเป3นวินาที จึงขอให*เร.งรัดการคิด
ค.าโทรเป3นวินาทีท้ังระบบโดยเร็ว ส.วนในด*านการปHดเศษค.าโทรนั้น จึงกล.าวได*ว.าการคิดค.าโทรตามจริงเป3น
วินาทีหรือการห*ามปHดเศษค.าโทรนั้น เป3นไปเพ่ือประโยชน�ของผู*บริโภคอย.างแท*จริง นั่นคือการไม.ต*องจ.ายใน
ส.วนท่ีไม.ได*ใช*บริการ ซ่ึงเป3นหลักการพ้ืนฐานท่ีเป3นธรรมของผู*บริโภค  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ผู*แทนจากสํานักค.าธรรมเนียมและอัตราค.าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) ชี้แจงว.า กทค. ได*มีมติยืนยัน
ให*ผู*รับอนุญาตคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ๙๐๐ MHz และ ๒.๑ GHz คิดค.าโทรศัพท�เคลื่อนท่ีตามจริงหรือคิด
ค.าบริการเป3นวินาที โดยได*มอบหมายให*สํานักงาน กสทช. ทําความเข*าใจกับผู*ประกอบการในวันท่ี ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว.าควรมีการปรับหน.วยนับในการคิดค.าบริการโทรศัพท�ให*
เหมาะสม อีกท้ัง  สภาปฏิรูปแห.งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได*ผลักดันเรื่องนี้ จึงควร
ปรับหน.วยนับในการคิดค.าบริการโทรศัพท�ให*เป3นมาตรฐานของประเทศ โดยคิดค.าบริการตามจริง ซ่ึงจะใช*ท้ัง
กับบริการเสียงและบริการข*อมูล จึงควรเสนอต.อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมกําหนดเป3นนโยบายให*ผู*รับ
ใบอนุญาตท้ัง ๓ คลื่นความถ่ี  ต*องคิดค.าบริการตามจริงท้ังบริการเสียงและบริการข*อมูล 
           3. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาการให�บริการ โดยไม7แจ�งให�ทราบล7วงหน�าและไม7ได�รับ
ความยินยอมจากผู�ใช�บริการ 
                        กรณีท่ีผู*ประกอบการเปลี่ยนแปลงรายการส.งเสริมการขายให*ผู*บริโภคโดยอัตโนมัตินั้น 
รายการส.งเสริมการขายท่ีเปลี่ยนให*ผู*บริโภค ควรมีสิทธิประโยชน�ท่ีดีข้ึน มิใช.เปลี่ยนแล*วทําให*ผู*บริโภคได*รับ
สิทธิประโยชน�ลดลง ผู*ประกอบการทุกรายควรมีแพ็คเกจพ้ืนฐานท่ีคิดค.าบริการตามท่ีผู*บริโภคใช*งานจริง  
หากรายการส.งเสริมการขายท่ีผู*บริโภคสิ้นสุดลงและผู*ใช*บริการมิได*เลือกรายการส.งเสริมการขายใหม. หาก
ผู*ประกอบการยังมีรายการส.งเสริมการขายในลักษณะเดียวกันกับท่ีผู*บริโภคเคยใช*  ก็ควรเลือกรายการส.งเสริม
การขายนั้นให*ผู*บริโภคใช*งาน กรณีท่ีไม.มีรายการส.งเสริมการขายในลักษณะเดิม ผู*ประกอบการต*องให*ผู*บริโภค
ใช*รายการส.งเสริมการขายพ้ืนฐาน ดังนั้น จึงควรกําหนดอัตราข้ันสูงและเง่ือนไขสัญญาท่ีต*องเขียนชัดเจน  
แต.ไม.ได*ไปกําหนดระยะเวลาของรายการส.งเสริมการขาย การกําหนดอัตราข้ันสูงของค.าบริการในกิจการ
โทรคมนาคมนั้น เป3นอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะประกาศกําหนดตามลักษณะและประเภทของ
กิจการโทรคมนาคม ดังนั้น กสทช. ควรเร.งกําหนดอัตราข้ันสูงให*ครอบคลุมบริการประเภทต.าง ๆ เพ่ิมเติมจาก
บริการ 2G  ส.วนเรื่องระยะเวลาของรายการส.งเสริมการขายเห็นว.า ผู*ประกอบการต*องแจ*งรายละเอียด
เก่ียวกับระยะเวลาของรายการส.งเสริมการขายแต.ละแพ็คเกจให*ผู*บริโภคทราบโดยชัดเจน รวมท้ัง เง่ือนไขท่ี
เป3นสาระสําคัญอ่ืน ๆ เช.น เม่ือหมดรายการส.งเสริมการขายแล*ว ผู*บริโภคจะต*องจ.ายค.าบริการในอัตราเท.าใด 
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เพ่ือให*ผู*บริโภคมีข*อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช*บริการ และควรแจ*งเตือนเม่ือใกล*ครบกําหนดระยะเวลา
ส.งเสริมการขาย หรืออาจกําหนดเง่ือนไขว.า หากผู*ประกอบการมิได*แจ*งให*ผู*ใช*บริการทราบถึงระยะเวลาสิ้นสุด
รายการส.งเสริมการขาย ผู*ประกอบการจะไม.มีสิทธิเปลี่ยนรายการส.งเสริมการขายให*ผู*บริโภคโดยไม.ได*รับความ
ยินยอม ส.วนผู*บริโภคหากไม.ชอบรายการส.งเสริมการขายท่ีเครือข.ายเดิมมี ก็สามารถย*ายไปใช*เครือข.ายท่ี
ผู*บริโภคมีความต*องการได*  
  ในการเปลี่ยนแปลงรายการส.งเสริมการขายควรดําเนินการดังนี้ ๑) กําหนดเป3นกติกา
ว.าผู *ให*บริการต*องแจ*งให*ผู *ใช*บริการทราบล.วงหน*าก.อนรายการส.งเสริมการขายจะสิ ้นสุดประมาณ  
1-2 เดือน ๒) ผู*ให�บริการต*องแสดงรายการส.งเสริมการขายทั้งหมดบนเว็บไซต� โดยให*สะดวกในการ
ค*นหา ๓) ผู*ให*บริการเสนอรายการส.งเสริมขายใหม.ให*กับผู*ใช*บริการ ๔) ผู*ใช*บริการเลือกรายการส.งเสริม
การขายท่ีต*องการตามท่ีแจ*งในเว็บไซต� หรือตามท่ีผู*ให*บริการแนะนํา และ ๕)  กรณีท่ีผู*ใช*บริการไม.เลือก
รายการส.งเสริมการขายผู*ใช*บริการจะถูกกําหนดให*ใช*รายการส.งเสริมการขายที่เหมาะสมต.อไป โดยหาก          
ผู *ให*บริการได*ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้แล*วจะสามารถเปลี ่ยนแปลงรายการส.งเสริมการขายของ
ผู*ใช*บริการได*  ทั้งนี้ การแจ*งการสิ้นสุดรายการส.งเสริมการขาย และการเสนอรายการส.งเสริมการขาย
ใหม.นั้น สํานักงาน กสทช. ควรเป3นผู*กําหนดแนวทาง วิธีการท่ีชัดเจนให*ผู*ให*บริการทราบ  
            4. การโฆษณาเก่ียวกับ speed internet ไม7ได�ความเร็วเฉล่ียท่ีสามารถใช�งานได�ตามท่ี
โฆษณาไว�  
                         เสนอให�มีบังคับเป3นการท่ัวไปเพ่ือให*ผู*ประกอบการทุกรายให*บริการอินเทอร�เน็ตให*ได*
มาตรฐานตามท่ีได*โฆษณาไว* โดยเฉพาะการโฆษณาและสัญญาท่ีระบุว.า ใช*งานต.อเนื่องไม.จํากัดตามความเร็ว
สูงสุดไม.เกินกําหนด (Fair usage policy) และบังคับใช*กฎหมายอย.างเคร.งครัด เพ่ือประโยชน�ของผู*บริโภค 
เพ่ือให*เป�นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๑๓ ท้ังนี้ 
ในประกาศมาตรฐานการให*บริการข*อมูล ผู*ประกอบการจะต*องให*บริการไม.ตํ่ากว.า ๓๔๕ กิโลบิตต.อวินาที 
แม*ว.าจะปรับลดความเร็วจาก Fair usage policy ลงมา ก็ต*องให*บริการตามมาตรฐาน ๓G คือ ไม.ตํ่ากว.า 
๓๔๕ กิโลบิตต.อวินาที ตามท่ีประกาศกําหนดและควรแก*ไขข*อความในเง่ือนไขรายการส.งเสริมการขายจาก 
“ความเร็วสูงสุดไม.เกิน...” เป3น “ความเร็วสูงสุดไม.ต่ํากว.า ...” เป3นต*น  
 5. การจัดการกับบริการท่ีไม�เหมาะสม   

               ผู�ให�บริการจะต*องมีมาตรการตรวจสอบหรือกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�ในบริการต.างๆ ของบริษัท Content partner ท่ีเข*ามาร.วมให*ด*านบริการเสริม 

เพ่ือให*ผู*ใช*บริการเกิดความม่ันใจของระบบการสมัครใช*บริการและการคิดค.าบริการว.ามีความถูกต*อง เนื่องจาก 
ISP.จะให�สิทธิ Content Povider ในการเขียนโปรแกรมและทราบเลขหมายของผู� ท่ีเข�าเว็บไซต@ได�   
มีการกําหนดให�สมัครบริการเสริมเหลCานี้ จะต�องมีระบบการยืนยันการสมัคร โดยท่ีผู�ใช�บริการต�องกรอกข�อมูล
รหัสยืนยันตัวบุคคล หรือกรอกรหัสเพ่ือยืนยันการทําธุรกรรมเชCนเดียวกันกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส@อ่ืน 
ๆ ก็จะสามารถปGองกันปHญหาการถูกคิดเงินโดยไมCได�สมัครใช�บริการในลักษณะนี้ได�  
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            กรณีปHญหาถูกเรียกเก็บค.าบริการเสริมท่ีผู* ใช*บริการไม. มี เจตนาสมัครใช*บริการ   
ควรปรับปรุงระบบการยืนยันการสมัครใช*บริการท่ีมีความรัดกุม เช.น การติดต้ัง Captcha : Completely 
Automated Public Turing Computer and Human Apart เพ่ือป�องกันการแทรกแซงจาก BOT ท่ีจะถูก
โปรแกรมสั่งการให*สมัครใช*บริการโดยอัตโนมัติ  
            6. การกําหนดเง่ือนไขของเบอร1สวย เบอร1มงคล เบอร1สวยเสริมชีวิต รุ7งเรือง และม่ังคั่ง 
                        การกําหนดเง่ือนไขรายการส.งเสริมการขาย สําหรับเลขหมายพิเศษ เช.น เบอร�สวย  
เบอร�มงคล เบอร�สวยเสริมชีวิต รุ.งเรือง และม่ังค่ัง จะต�องได�รับความเห็นชอบจาก กสทช. กCอน เชCน สัญญา
การให�บริการท่ีกําหนดให�เลขหมายพิเศษเหลCานี้ ต�องใช�โปรโมชั่นเฉพาะและต�องใช�บริการนาน ๑๒ เดือน นั้น 
กสทช. มีมติวCา สัญญาประเภทนี้เป�นสัญญาโทรคมนาคมท่ีจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก กสทช. กCอน จึงจะมี
ผลใช�บังคับตามกฎหมาย ผู�ให�บริการไมCมีสิทธิกําหนดเง่ือนไขการให�บริการรายการส.งเสริมการขายก.อนได*รับ
ความเห็นชอบ  
            กสทช. ควรพิจารณามาตรการนําเลขหมายพิเศษไปกําหนดเง่ือนไขท่ีให�ผู�ให�บริการ
สามารถกําหนดราคาเลขหมายพิเศษท่ีสูงข้ึน ซ่ึงแตกตCางจากเลขหมายท่ัวไป จึงควรกําหนดแนวทางให�มีความ
ชัดเจน และสามารถนํารายได�ท่ีเกิดจากเลขหมายพิเศษเหลCานั้น เป�นรายได�สCงให�กระทรวงการคลังได�อีกทางหนึ่ง 

ข�อเสนอแนะและป5ญหาอุปสรรค  
 ข*อเสนอแนะและปHญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมมี
ดังนี้ 

1. อนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมควรมีบุคลากรท่ีเป3นสหวิชาชีพ เพ่ือมีความ
หลากหลาย ความเชี่ยวชาญต.อประเด็นต.าง ๆ ซ่ึงจะมีผลต.อการวินิจฉัยเรื่องร*องเรียน อันจะทําให*ข*อพิจารณา
มีความรอบด*าน  

2. คณะอนุกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคด*านกิจการโทรคมนาคมไม.ได*รับข*อเท็จจริงจากผู*ให*บริการ 
ครบถ*วนหรือรอบด*าน ทําให*การวินิจฉัยข*อเท็จจริงไม.ครบถ*วน  ควรประสานกับผู*ให*บริการเพ่ือให*ความ
ร.วมมือในการตอบประเด็นข*อร*องเรียนให*ตรงตามข*อร*องเรียน และมีหลักฐานประกอบข*อร*องเรียน ซ่ึงจะทํา
ให*เรื่องร*องเรียนได*รับการพิจารณาด*วยความรวดเร็ว เนื่องจากการดําเนินการตามกระบวนการเรื่องร*องเรียนมี
หลายข้ันตอน 

3. ควรนําเรื่องร*องเรียนท่ีได*รับการแก*ไขเป3นรายกรณีนําไปพัฒนาเป3นมาตรการ แนวทาง  
หรือประกาศ ท่ีเป3นการแก*ไขปHญหาแบบยั่งยืน ซ่ึงจะมีผลกระทบต.อผู*ใช*บริการโทรคมนาคมทุกราย 
 

 

 


