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สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ” (มีชอ่ื เดิมว่า “สมุดปกขาว
ทีดอี าร์ไอ”) มาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรรกลันกรองงานวิ
่
จยั ต่างๆ มานําเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ
จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจั จุบนั เป็ นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึน้ “รายงานทีดอี าร์ไอ” จึงจะมาพบกับผูอ้ ่าน
เป็ นรายเดือนด้วยรูปเล่มกะทัดรัดซึง่ ห่อหุม้ เนื้อหาทีแ่ น่ นกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่าย
แบบเป็ นมิตรต่อความสนใจใคร่รขู้ องผูอ้ ่านทัวไป
่
นอกจากนี้ จะมีการนํางานวิจยั จํานวนหนึ่งซึง่ มีแนวคิดเกีย่ วเนื่องกันมาจัดทําเป็ น “รายงานทีดอี าร์ไอ ฉบับ
พิเศษ” เป็ นครัง้ คราวด้วย
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การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม*
บทนํา
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นภารกิจของหน่ วยงานกํากับดูแลที่มคี วามสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ในตลาดกิจการบริการสมัยใหม่ทม่ี คี วามซับซ้อนและมีการแข่งขันไม่เต็มที่ ดังเช่น
ตลาดโทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน์ พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ซึง่ เป็ นกฎหมายทีอ่ อกแบบโดยคํานึงถึงการหลอมรวม (convergence) หรือการบรรจบกัน
ของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบกิจการ และคุม้ ครองสิทธิใน
ความเป็ นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม รวมทัง้
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่น
ความถีท่ ใ่ี ช้ในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มคี วามชัดเจนว่า กสทช. ควรจัดโครงสร้างองค์กรภายในขึน้ มา
เพือ่ ทําหน้าทีค่ ุม้ ครองผูบ้ ริโภคในยุคของการหลอมรวมสือ่ อย่างไร กล่าวคือ ควรแยกหรือ
รวมหน่ วยงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กับ
หน่วยงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม และควรมอบหมายให้มอี ํานาจ
หน้ าที่มากน้ อยเพียงใดในการรับเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคและระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบกิจการ
งานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ นสามส่วนคือ 1) ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และผู้บริโภคในกิจการ
*

สรุปจากรายงานวิจยั ชื่อเดียวกัน โดย ดร. สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ รองประธานสถาบันและ
ผูอ้ าํ นวยการวิจยั ด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช นักวิจยั อาวุโส ฝา่ ยวิจยั
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย และคุณวรพจน์
วงศ์กจิ รุ่ง เรือง นัก วิจยั อิสระ เสนอต่อ สถาบันคุ ม้ ครองผูบ้ ริโ ภคในกิจ การโทรคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เมือ่ ปี 2554

3

4

รายงานทีดอี าร์ไอ ฉบับที่ 91 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

โทรคมนาคม โดยเฉพาะ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึง่ มีการแก้ไขปรับปรุง
ในหลายประเด็น 2) ศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศรวมสีป่ ระเทศคือ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ในด้านรูปแบบโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าทีด่ า้ น
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคภายในหน่ วยงานกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และโทรคมนาคม รวมทัง้ ลักษณะของปญั หาการร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม และ 3) ข้อเสนอแนะใน
การจัดรูปแบบโครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่ ององค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสํานักงาน กสทช.

กฎหมายที่เกี่ยวกับกิ จการวิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และ
กิ จการโทรคมนาคม และการคุ้มครองผูบ้ ริ โภค
ประเทศไทยมีกฎหมายซึง่ มีบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ ทีเ่ ป็ น
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยทัวไป
่ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอยูห่ ลายฉบับ ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 61 มาตรา 84(5) และ
มาตรา 47
(2) พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 22(10) มาตรา 31
มาตรา 32 และมาตรา 51(10)
(3) พ.ร.บ. การประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551
มาตรา 23 และมาตรา 28
(4) พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 45 ถึงมาตรา 50
(5) พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
(6) พ.ร.บ. วิธพ
ี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค พ.ศ. 2551
สําหรับรายงานวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั เน้นสาระสําคัญของกฎหมายเพียงสามฉบับคือ
1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2553
2) พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
บังคับใช้ตงั ้ แต่ปี 2551 และ
3) พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
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พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิ จการ
วิ ทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 (แก้ไขปรับปรุงจาก พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2543)
มาตรา 31 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กําหนดให้ กสทช. แต่งตัง้
คณะอนุ กรรมการขึน้ โดยแบ่งเป็ นสองคณะ ประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และ
ประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ ต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และในด้านกิจการโทรคมนาคม คณะอนุ กรรมการทัง้ สองชุดนี้มอี ํานาจ
หน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามที่
กสทช. กําหนด การปรับปรุงกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะส่งผลต่อการจัด
โครงสร้างองค์กรภายในของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพิม่ เติมด้วย
สําหรับสิทธิของผูใ้ ช้บริการในกิจการแต่ละด้านนัน้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ก็มบี ทบัญญัตทิ ค่ี ุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคอยู่ดว้ ย ในมาตรา 32 กําหนดให้
กสทช. มีอาํ นาจกําหนดมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ช้บริการโทรคมนาคมเกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในความเป็ นส่วนตัว และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
ในกรณีทม่ี กี ารกระทําความผิดโดยการดักรับข้อมูล หรือเปิ ดเผยข้อความข่าวสารหรือข้อมูล
อื่นใดที่มกี ารสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า กสทช. เป็ น
ผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็ นผูก้ ระทําความผิดดังกล่าว หรือ รูว้ า่ มีการกระทําความผิด
นัน้ แต่เพิกเฉยหรือไม่ดาํ เนินการตามกฎหมายภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอาํ นาจ
สังพั
่ กใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้

พ.ร.บ. การประกอบกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551
กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัตใิ นการคุ้มครองผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็ นการเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการทาง
ธุรกิจแบบบอกรับเป็ นสมาชิก ซึ่งผูใ้ ช้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับชมหรือรับฟงั
รายการ เช่น ค่าสมาชิกรายปี หรือค่าบริการอื่นๆ ทีผ่ รู้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการทาง
ธุรกิจจะเรียกเก็บได้ตามที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 กําหนดอนุ ญาตไว้
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มาตรา 23 และมาตรา 28 ของกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้ผใู้ ช้บริการมีสทิ ธิได้รบั
การคุม้ ครองด้านความเป็ นธรรมในสองเรื่องคือ 1) ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ
การบริการธุรกิจ และ 2) อัตราค่าสมาชิกหรือค่าบริการ และเงื่อนไขในการบริการของ
ผูร้ บั ใบอนุ ญาต

พ.ร.บ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ผูใ้ ช้บริการตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีสทิ ธิดงั นี้
(หมวด 5 มาตรา 45-50)
1. สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมือ่ ได้รบั
ความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการโทรคมนาคมของผูร้ บั ใบอนุ ญาต โดย
ต้องทําเป็ นหนังสือยื่นต่อสํานักงาน กทช. และถ้ามีเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณี
ดังกล่าว ให้ส่งพร้อมหนังสือร้องเรียน เรื่องทีส่ ามารถร้องเรียนได้ เช่น ผูร้ บั ใบอนุ ญาต
กระทําการฝ่าฝื นเงื่อนไขการอนุ ญาต สัญญาการให้บริการไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการทีด่ ี (มาตรา 45 และมาตรา 46)
2. สิทธิรอ้ งขอให้ กทช. พิจารณากําหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตดําเนินการเพื่อแก้ไข
เยียวยาความเสียหายให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนเป็ นการชัวคราว
่
ในระหว่างที่ กทช. อยู่ในขัน้ ตอน
การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
3. สิทธิทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก กทช. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ กทช. ได้รบั หนังสือร้องเรียน โดยต้องให้ค่กู รณี (ผูร้ บั ใบอนุ ญาต) มีโอกาสได้
ชีแ้ จงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนต่อ กทช.
4. สิทธิรอ้ งเรียนต่อ กทช. ในกรณีทเ่ี ห็นว่าผูร้ บั ใบอนุ ญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการสูงกว่าอัตราขัน้ สูงที่ กทช. ประกาศกําหนด หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจาก
ผูใ้ ช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่า
ผูร้ บั ใบอนุ ญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการไม่ถูกต้อง (มาตรา 47)
5. สิทธิรอ้ งเรียนต่อ กทช. ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บริการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูร้ บั ใบอนุ ญาต
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามสิทธิในข้อ 4 ไม่
ถูกต้อง โดยให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตมีหน้าทีพ่ สิ ูจน์ ขอ้ เท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
6. สิทธิท่ผี ูใ้ ช้บริการจะนํ าเครื่องโทรคมนาคมของตนเองมาใช้ในการรับบริการ
จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตได้ เว้นแต่มคี วามจําเป็ นทางเทคนิคต้องใช้เครื่องโทรคมนาคมทีผ่ รู้ บั
ใบอนุ ญาตกําหนด โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน (มาตรา 49)
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7. สิท ธิท่ีจ ะได้ร ับ ความคุ้ม ครองเกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล สิท ธิใ นความเป็ น

ส่วนตัว และเสรีภาพในการสือ่ สารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

โครงสร้างและอํานาจหน้ าที่ของหน่ วยงานด้านคุ้มครองผูบ้ ริ โภคใน
องค์กรกํากับดูแลในต่างประเทศ
การศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศเกีย่ วกับโครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่ อง
หน่ วยงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในองค์กรกํากับดูแลทีร่ วมอยู่ในองค์กรเดียว (convergent
regulator) ของสีป่ ระเทศคือ Federal Communications Commission (FCC) ของสหรัฐอเมริกา
Office of Communication (Ofcom) ของอังกฤษ Australian Communications and Media
Authority (ACMA) ของออสเตรเลีย และ Canadian Radio-Television and Telecommunications
Commission (CRTC) ของแคนาดา เนื่ องจากองค์กรกํากับดูแลของทัง้ สีป่ ระเทศนี้ ม ี
ประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาเชิงสถาบันจนเป็ นทีย่ อมรับขององค์กรกํากับดูแลแห่ง
อื่น ๆ ทัวโลกในฐานะองค์
่
ก รต้น แบบและมีแ นวทางปฏิบ ตั ิท่ีดี ข้อ สรุ ป จากการศึก ษา
ประสบการณ์ของสีป่ ระเทศมีดงั นี้
• งานคุม
้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะ
การรับและจัดการเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการทํางานในมิตอิ ่นื ๆ ด้วย
เช่น การทํางานเชิงรุกเพือ่ ให้ขอ้ มูลและความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค การเฝ้าติดตามภาค
ธุรกิจในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ี การให้คาํ แนะนําในการ
พัฒนาและออกแบบนโยบาย การจัดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นของประชาชนเพือ่
นํ าข้อมูลไปพัฒนาและออกแบบนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค การเสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบหรือหลัก
ปฏิบตั ิ และการสนับสนุ นให้เกิดกลไกกํากับดูแลร่วมและกลไกในการดูแลกันเอง
ในภาควิชาชีพ
• หน่ วยงานคุม
้ ครองผูบ้ ริโภคภายใต้องค์กรกํากับดูแลมีการจัดรูปแบบโครงสร้าง
องค์กรตามลักษณะงาน (function) มากกว่าแบ่งตามภาคอุตสาหกรรม (sector)
ทําให้มกี ารรวมงานด้านผูบ้ ริโภคทัง้ ด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมไว้ใน
จุดเดียวกัน การจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะนี้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีการสือ่ สารทีม่ กี ารหลอมรวมกันมากขึน้
• องค์กรกํากับดูแลทีศ
่ กึ ษาส่วนมากมีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายและการ
ลงโทษในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น การตักเตือนเมือ่ พบว่ามีการกระทําผิด
การออกคําสังให้
่ มกี ารเยียวยาหรือคําสังห้
่ ามไม่ให้กระทําบางอย่าง การสังให้
่
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•

•

•

เสียค่าปรับ การเพิม่ เงื่อนไขใบอนุ ญาต การลดระยะเวลาการให้ใบอนุ ญาต
และการระงับหรือการยกเลิกใบอนุ ญาต นอกจากนี้ องค์กรกํากับดูแลทีศ่ กึ ษา
ส่วนใหญ่ยงั มีอาํ นาจในการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เช่น มีอํานาจในการขอให้
ผูร้ บั ใบอนุ ญาตให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลและเทปรายการ
หรือมีอํา นาจเชิญ ผู้รบั ใบอนุ ญาตมาให้ข้อ มูล รวมถึงการมีอํา นาจให้ผู้ร บั
ใบอนุ ญาตตอบกลับหรือชีแ้ จงไปทางผูร้ อ้ งเรียนและองค์กรกํากับดูแลภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ขอบเขตอํานาจขององค์กรกํากับดูแลในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียด เช่น CRTC ของแคนาดาไม่มอี ํานาจในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนในประเด็นทางเทคนิค แต่ FCC ของสหรัฐอเมริกามีอํานาจครอบคลุม
ถึงประเด็นทางเทคนิค หรือ Ofcom ของอังกฤษไม่มอี ํานาจรับเรื่องร้องเรียน
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต
องค์กรกํากับดูแลทีศ่ กึ ษาส่วนมากให้การสนับสนุ นการจัดตัง้ ระบบกํากับดูแล
ร่วม (co-regulation) และกลไกการกํากับดูแลกันเองในภาควิชาชีพ (selfregulation) เพือ่ สร้างกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนและยุตขิ อ้ พิพาททีร่ วดเร็ว
และมีความยืดหยุ่น เช่น Alternative Dispute Resolution Scheme ของ Ofcom
ที่ม กี ารรับ รองและให้อํา นาจส่ว นหนึ่ ง กับ องค์ก รวิช าชีพ หรือ Canadian
Broadcast Standards Council (CBSC) สามารถรับเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับเนื้อหา
รายการในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทีเ่ ป็ นสมาชิกของ CBSC
การกํากับดูแลในทุกประเทศทีศ่ กึ ษามีกลไกการร้องเรียนหลายระดับและหลาย
ช่องทาง กล่าวคือ ทุกประเทศสนับสนุ นให้ผบู้ ริโภคร้องเรียนไปยังฝา่ ยบริการ
ประชาชนของบริษทั ก่อน (เว้นแต่มกี ารกระทําทีล่ ะเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไข
ใบอนุ ญาต) หากไม่ได้ผล หรือไม่ได้รบั การแก้ไขที่ดเี พียงพอ จึงยื่นคําร้อง
ต่อไปทีอ่ งค์กรกํากับดูแลในภาควิชาชีพ และร้องเรียนไปทีอ่ งค์กรกํากับดูแล
ของรัฐตามลําดับ

ลักษณะของปัญหาการคุ้มครองผูบ้ ริ โภคในด้านกิ จการ
วิ ทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในต่างประเทศและไทย
1. ลักษณะของปัญหาในต่างประเทศ
การศึกษาลักษณะปญั หาเรื่องร้องเรียนด้านกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
ทีห่ น่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในต่างประเทศได้รบั จากผูบ้ ริโภค พบว่า
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•

•

•
•

•

ในเกือบทุกประเทศที่ศึกษาพบปญั หาร้องเรียนด้านวิทยุและโทรทัศน์ เป็ น
จํานวนมาก เช่น FCC ของสหรัฐอเมริกาได้รบั เรื่องร้องเรียนด้านวิทยุและ
โทรทัศน์คดิ เป็ นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของเรื่องทีไ่ ด้รบั ร้องเรียนทัง้ หมด แม้ว่า
Ofcom จะมีสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนไม่สงู นัก แต่กน็ ่ าจะมีสาเหตุจากการที่ Ofcom มี
จุดรับเรื่องร้องเรียนด้านดังกล่าวหลายแห่ง ทําให้เรื่องร้องเรียนที่ Ofcom
ได้รบั เป็ นเพียงส่วนเดียวของเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด
เรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคมส่วนมากเกีย่ วข้องกับปญั หาในการใช้บริการ
และปญั หาด้านการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในขณะทีเ่ รื่องร้องเรียนด้านการแพร่
ภาพกระจายเสียงจะเป็ นปญั หาเรื่องเนื้อหาของรายการที่เผยแพร่มากกว่า
เรือ่ งของสัญญา
สัดส่วนของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ เช่น บริการบรอด
แบนด์ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามความแพร่หลายของบริการ
การรับเรือ่ งร้องเรียนด้านโทรคมนาคมและด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงอาจ
รวมเป็ นจุดเดียวกันได้เพื่อความสะดวกของผูบ้ ริโภค แต่การพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงของทุกประเทศที่ศกึ ษาจะคํานึงถึง
เนื้อหาเป็ นหลัก โดยไม่แบ่งว่าผูบ้ ริโภคมีวธิ รี บั ชมรายการรูปแบบ (platform) ใด
เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคหลอมรวมสื่อทําให้รายการเนื้อหาเดียวกันสามารถ
นําไปเผยแพร่ได้ในสือ่ หลายประเภท
มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านโฆษณาแยกออกต่างหากจากรายการทัวไป
่
เช่น กรณีของอังกฤษ และแคนาดา เนื่องจากมีหน่ วยงานกํากับดูแลตนเองใน
ส่วนของผูป้ ระกอบการอยูแ่ ล้ว

2. เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนของไทยกับต่างประเทศ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนห้าอันดับแรกของไทยกับต่างประเทศในปี
2553 โดยมีขอ้ สังเกตดังนี้
 บริก ารโทรคมนาคมของไทย (โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ โทรศัพ ท์พ ืน้ ฐาน และ
อิน เทอร์เ น็ต ) มีป ญั หาด้า นคุณ ภาพสูง ทีส่ ุด ในขณะทีข่ องสหรัฐ อเมริก า
ออสเตรเลีย และแคนาดา ปญั หานี้จะอยู่ในลําดับทีส่ าม ส่วนของอังกฤษไม่
พบปญั หานี้ในกลุม่ ปญั หาห้าอันดับแรก
ั หาเรื่องใบแจ้งค่าบริการเป็ นปญั หาในลําดับต้นๆ ของหลายประเทศรวมทัง้
 ปญ
ประเทศไทย โดยรายละเอียดของปญั หาในกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละ
ประเทศ กล่าวคือ เกี่ยวข้องกับการที่ผใู้ ช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริม
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พิเศษต่างๆ โดยทีผ่ ใู้ ช้บริการแจ้งว่าไม่ได้เป็ นฝ่ายขอรับบริการตัง้ แต่ตน้ หรือ
ผูใ้ ช้บริการได้พยายามติดต่อขอเลิกรับบริการแล้วแต่พบความยุ่งยากในการขอ
ยกเลิกบริการ หรือปญั หาความไม่เข้าใจเรื่องค่าโอนสายต่างประเทศ (roaming)
ในกรณีของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เป็ นต้น
 เรื่อ งร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ บริก ารอิน เทอร์เ น็ ต ในประเทศไทยจะเกี่ย วข้อ งกับ
ความเร็วที่ผูใ้ ช้บริการได้รบั ไม่ตรงกับที่ผู้ให้บริการโฆษณาไว้ตามสื่อต่างๆ
ปญั หานี้จดั อยูใ่ นกลุม่ เรือ่ งร้องเรียนด้านคุณภาพบริการ แต่ในต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ และออสเตรเลีย นอกจากปญั หาเรือ่ งความเร็วแล้ว ยังมีเรื่องร้องเรียน
ทีเ่ กีย่ วกับค่าบริการอีกด้วย เช่น ผูใ้ ช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เนื่องจาก
มีการดาวน์ โหลดข้อมูลเกินกว่าที่สญ
ั ญากําหนดไว้ โดยที่ผู้ให้บริการไม่ได้
อธิบายเงือ่ นไขในสัญญาข้อนี้แก่ผใู้ ช้บริการให้ได้รบั ทราบก่อนทําสัญญา
 การร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ การโฆษณาของผู้ใ ห้บริก ารซึ่ง ให้ข้อ มูลไม่ครบถ้ว น
คลุมเครือ หรืออธิบายไม่ครบ นับเป็ นอีกปญั หาหนึ่งทีพ่ บมากในทุกประเทศ
เนื่องจากบริการโทรคมนาคมมีรปู แบบการทําการตลาดได้หลากหลายวิธแี ละ
มีความซับซ้อน ซึ่งอาจยากต่อผูบ้ ริโภคโดยทัวไป
่ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจผิดและตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของ
ตนเอง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเรือ่ งร้องเรียนด้านบริ การโทรคมนาคมของไทยกับต่างประเทศ
ลําดับที่
1

2
3
4

5

ไทย
คุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการ

สหรัฐอเมริ กา

อังกฤษ

ข้อความรบกวน/
- การให้ขอ้ มูล
ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล ไม่ชดั เจน ผิดพลาด
หรืออธิบายไม่ครบ
- ปญั หาการโอนสาย
ใบแจ้งค่าบริการ
ใบแจ้งค่าบริการ
silent call
ผิดพลาด/ไม่เป็ นธรรม ผิดพลาด
กําหนดวันหมดอายุของ คุณภาพบริการ
การจัดการเรือ่ ง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ร้องเรียน
ข้อความรบกวน/ละเมิด ค่าธรรมเนียมกรณี ค่าธรรมเนียมกรณี
ยกเลิกบริการก่อน ยกเลิกบริการก่อน
สิทธิสว่ นบุคคล
หมดอายุสญ
ั ญา
หมดอายุสญ
ั ญา
การให้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน การให้ขอ้ มูลไม่
การละเมิดสัญญา
ผิดพลาด หรือ
ชัดเจน ผิดพลาด
ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ครบถ้วน

ออสเตรเลีย

แคนาดา

การจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียน

ใบแจ้งค่าบริการ
ผิดพลาด

ใบแจ้งค่าบริการ
ผิดพลาด
คุณภาพบริการ

การละเมิดสัญญา
ปญั หาการให้บริการ

ความผิดพลาดต่างๆ ปญั หาการโอนสาย

การละเมิดสัญญา

-
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นอกเหนือจากเรื่องร้องเรียนทีม่ จี าํ นวนสูงสุดห้าอันดับแรกแล้ว ในออสเตรเลียยัง
พบปญั หาทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว คือ ปญั หาการติดตามทวงถามหนี้คา้ งชําระ
โดยผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมตัดสัญญาณของผูใ้ ช้บริการในขณะทีก่ ารเจรจาปญั หาหนี้คา้ ง
ชําระยังไม่สน้ิ สุด

ข้อเสนอแนะการจัดรูปแบบองค์กรคุ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านกิ จการ
กระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
1. รูปแบบโครงสร้างองค์กรคุ้มครองผูบ
้ ริ โภค

การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อทําหน้าทีค่ ุม้ ครองผูบ้ ริโภคภายในสํานักงาน กสทช.
จะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ซึง่ กําหนดให้มคี ณะกรรมการสองคณะคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึง่ มีอํานาจหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึง่ มีอํานาจหน้าทีใ่ นการกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม และกําหนดให้เลขาธิการ กสทช. แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ อง
สํานักงาน กสทช. เป็ นเลขานุ การและผูช้ ่วยเลขานุ การของคณะกรรมการทัง้ สองคณะตาม
ความจําเป็ น ในทางปฏิบตั ิ คาดว่าสํานักงาน กสทช. จะจัดให้มสี ่วนงานเพื่อทําหน้าที่
สนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการทัง้ สองคณะในด้านต่างๆ รวมทัง้ การกําหนด
นโยบายและการออกกฎระเบียบทีม่ ผี ลกระทบต่อผูบ้ ริโภค (ดูภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
กสทช

กทค

กสท

ส่วนงานสนับสนุ นจาก
สํานักงาน กสทช

ส่วนงานสนับสนุ นจาก
สํานักงาน กสทช

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภคนัน้ มาตรา 31 ของ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ กําหนดให้มคี ณะอนุ กรรมการสองคณะทําหน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอ
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ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ในทางปฏิบตั ิ คาดว่าสํานักงาน กสทช. จะจัด
ให้มสี ่วนงานเพื่อทําหน้ าที่สนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะอนุ กรรมการทัง้ สองคณะ
เช่นเดียวกัน (ดูภาพที่ 2) ทัง้ นี้ ส่วนงานดังกล่าวอาจเป็ นส่วนงานเดียวสําหรับกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือแบ่งเป็ นสองส่วนงานคือส่วนงาน
สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส่วนงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมแยก
จากกันก็ได้
ภาพที่ 2 โครงสร้างส่วนงานการคุ้มครองผูบ้ ริ โภค ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
กสทช

คณะอนุ กรรมการ
ด้านโทรคมนาคม

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิทยุ-โทรทัศน์

ส่วนงานสนับสนุ น
จากสํานักงาน กสทช

ส่วนงานสนับสนุ น
จากสํานักงาน กสทช

ในส่ว นของการรับ และพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นจากผู้บ ริโ ภคนัน้ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิ จการโทรคมนาคมฯ (มาตรา 45-46) ได้กาํ หนดขัน้ ตอนในการดําเนินการไว้ดงั
ภาพที่ 3 อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จการกระจายเสียงฯ ไม่ได้กําหนดขัน้ ตอน
ในการดําเนินการในกรณีรอ้ งเรียนทัวไป
่ เช่น เรื่องสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ บอกรับ
สมาชิก แต่กาํ หนดเฉพาะขัน้ ตอนในการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนในกรณีทม่ี ผี ทู้ ไ่ี ด้รบั
ความเสียหายจากรายการทีอ่ อกอากาศเป็ นเท็จหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
สิทธิในครอบครัว หรือความเป็ นอยู่สว่ นตัวของบุคคล (มาตรา 40) โดยกําหนดให้ดาํ เนินการ
ตามขัน้ ตอนในภาพที่ 4
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้วา่ ในส่วนของกิจการโทรคมนาคมนัน้ ผูบ้ ริโภคต้องร้องเรียน
โดยทําเป็ นหนังสือต่อสํานักงาน กสทช. โดยสํานักงาน กสทช. จะทําความเห็นเสนอให้
กสทช. พิจารณาและสังดํ
่ าเนินการแก้ไข ที่ผ่านมาสถาบันคุ้มครองผูบ้ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (สบท.) ได้รบั มอบหมายให้เป็ นหน่ วยงานรับเรื่องร้องเรียนและทําความเห็น
ดังกล่าวแทนสํานักงาน กทช. ในอนาคต กสทช. อาจกําหนดให้สว่ นงานทีถ่ ่ายโอนภารกิจ
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มาจาก สบท. ทําหน้าทีด่ งั กล่าวต่อไปในฐานะส่วนงานซึง่ ให้การสนับสนุ นคณะอนุ กรรมการ
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามภาพที่ 2
ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการรับเรือ่ งร้องเรียนด้านโทรคมนาคมตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคมฯ
ผูบ้ ริโภค
ทําหนังสือร้องเรียน

สํานักงาน กสทช
ทําความเห็นเสนอ

กสทช พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
และสั ่งดําเนินการแก้ไข

ภาพที่ 4 ขัน้ ตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้านวิ ทยุและโทรทัศน์ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จการ
กระจายเสียงฯ
ผูเ้ สียหาย
ร้องเรียน

กสทช
ทําความเห็นเสนอ

องค์กรวิชาชีพดําเนินการ
เยียวยาและรายงาน กสทช

ในส่วนของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เมือ่ มีเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค ซึง่ ไม่ใช่กรณี
ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ กสทช. อาจกําหนดให้ม ี
ขัน้ ตอนรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนคล้ายกับขัน้ ตอนในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ในกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวข้างต้นก็ได้ โดยอาจให้ส่วนงานทีถ่ ่ายโอนภารกิจมาจาก
สบท. ทําหน้าทีท่ าํ ความเห็นเพือ่ เสนอให้คณะอนุ กรรมการด้านกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ตาม
ภาพที่ 2 พิจารณาดําเนินการ หรือตัง้ ส่วนงานใหม่ขน้ึ มาทําหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกันก็ได้
ส่วนในกรณีทม่ี ผี เู้ สียหายจากการประกอบกิจการร้องเรียนต่อ กสทช. ตามมาตรา 40
เมื่อ กสทช. พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ก็จะส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้องค์กร
วิชาชีพดําเนินการเยียวยาให้แก่ผเู้ สียหาย ทัง้ นี้ องค์กรวิชาชีพดังกล่าวจะต้องรายงานผล
ในการเยียวยาแก่ กสทช. และผูเ้ สียหายทราบ ดังภาพที่ 4 ในทางปฏิบตั ิ กสทช. อาจตัง้
ส่วนงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งรับโอนบุคลากรจากกองงานคณะกรรมการกิจการ
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) กรมประชาสัมพันธ์ ขึน้ มาเพือ่ ทําหน้าที่
สนับสนุ นการให้ความเห็นแก่ กสท. หรือ คณะอนุ กรรมการของ กสทช. ตามมาตรา 31 ของ
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ ก็ได้
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ การจัด รู ป แบบโครงสร้า งองค์ ก รคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคใน
สํานักงาน กสทช. ทีส่ อดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมายและน่าจะมีความเหมาะสมคือ
1. ควรแยกส่วนงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคออกจากส่วนงานพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากผูเ้ สียหายตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากลักษณะปญั หาทัง้ สอง
ด้านมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ทําให้ตอ้ งใช้บุคลากรทีม่ ที กั ษะแตกต่าง
กัน นอกจากนี้ จํานวนเรือ่ งร้องเรียนในแต่ละด้านโดยลําพังมีมากอยู่แล้ว หาก
นํ า มารวมเข้า ด้ว ยกัน จะยิ่ง ทํา ให้เ รื่อ งร้อ งเรีย นทัง้ หมดมีจํา นวนมากและ
จําเป็ นต้องตัง้ ส่วนงานขนาดใหญ่มากขึน้ มารองรับ
2. ควรมีส่วนงานที่พจิ ารณาเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภคเพียงส่วนงานเดียว ใน
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพราะลักษณะของปญั หาของผูบ้ ริโภคใน
กิจการดังกล่าวจะค่อนข้างคล้ายคลึงกัน เช่น เป็ นปญั หาเกีย่ วกับอัตราค่าบริการ
สัญญาไม่เป็ นธรรม หรือมีปญั หาเรื่องคุณภาพของบริการ โดยส่วนงานดังกล่าว
ควรมีฐานะเป็ นสํานักหนึ่งภายใต้สาํ นักงาน กสทช. เพือ่ ให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นว่า กสทช. ให้ความสําคัญอย่างสูงต่อ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3. ในการรับเรื่องร้องเรียนทัง้ หมดจากผูบ้ ริโภคและผูเ้ สียหาย ควรมีจุดติดต่อจุด
เดียว (single point of contact) เช่นใช้เลขหมายโทรศัพท์เดียว ไม่วา่ เรือ่ งร้องเรียน
นัน้ จะเกีย่ วข้องกับกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม หรือ
เป็ นเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับสัญญา คุณภาพหรืออัตราค่าบริการ หรือรายการ
ก็ตาม เนื่องจากการมีจุดรับเรื่องร้องเรียนหลายจุดจะทําให้ประชาชนเกิด
ความสับสน ทัง้ นี้ จุดติดต่อดังกล่าวจะทําหน้าทีส่ ง่ เรื่องร้องเรียนให้แก่สว่ นงาน
ภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
จากข้อเสนอที่ 1 และข้อเสนอที่ 2 ข้างต้น โครงสร้างของคณะกรรมการและส่วนงาน
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสํานักงาน กสทช. จะเป็ นไปตามภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 โครงสร้างคณะกรรมการและส่วนงานในการคุ้มครองผูบ้ ริ โภคตามข้อเสนอ
กสทช

คณะอนุกรรมการ
ด้านโทรคมนาคม
ส่วนงานทีโ่ อนมาจาก สบท.
(เรือ่ งร้องเรียนของผูบ้ ริโภค)

คณะอนุ กรรมการ
ด้านวิทยุ-โทรทัศน์
ส่วนงานทีโ่ อนมาจาก สบท.
(เรือ่ งร้องเรียนของผูบ้ ริโภค)

ส่วนงานทีโ่ อนมาจาก กกช.
(เรือ่ งร้องเรียนของผูเ้ สียหาย)

2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพื่อให้เกิดโครงสร้างการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสิทธิผล กสทช. ควรพิจารณา
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดตัง้ สํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มีภารกิจทัง้ ในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ทัง้ การวิจยั และติดตามสภาพตลาด
การศึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริโภค การทํางานสนับสนุ นเครือข่าย
ของผูบ้ ริโภค และการสื่อสารกับผูบ้ ริโภค เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างครบวงจร ทัง้ นี้
โครงสร้างของสํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสํานักงาน กสทช. ก็ควรจะสอดคล้องกับภารกิจ
ดังกล่าว ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างในการจัดโครงสร้างโดยรวมของส่วนงานคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคตามข้อเสนอของคณะผูว้ จิ ยั
2. เพือ่ ให้การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง สํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ควรมีอํานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยสามารถเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้รบั
ใบอนุ ญาต หรือให้ผแู้ ทนของผูร้ บั ใบอนุ ญาตมาให้การในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
ของผูบ้ ริโภคได้ แต่ในการลงโทษผูร้ บั ใบอนุ ญาตในกรณีทม่ี กี ารฝ่าฝื นกฎระเบียบ ควร
เป็ นการใช้อาํ นาจผ่าน กสทช. และสํานักงาน กสทช.
3. สํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควรมีบทบาทในการให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะใน
การกําหนดนโยบาย และออกกฎระเบียบต่างๆ ของ กสทช. เพื่อให้สามารถคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคในเชิงรุกได้
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ภาพที่ 6 ข้อเสนอโครงสร้างภายในของส่วนงานคุ้มครองผูบ้ ริ โภค
สํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ฝา่ ยวิจยั และติดตาม
สภาพตลาด

ฝา่ ยนโยบาย

ฝา่ ยพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียน

ฝา่ ยสนับสนุ น
เครือข่ายผูบ้ ริโภค

ฝา่ ยสือ่ สาร
ผูบ้ ริโภค

ภาพที่ 7 ข้อเสนอโครงสร้างโดยรวมของส่วนงานคุ้มครองผูบ้ ริ โภค
กสทช
คณะอนุ กรรมการ 1

คณะอนุ กรรมการ 2

สํานักงาน กสทช

ฝา่ ยวิจยั และติดตาม
สภาพตลาด

สํานักกฎหมาย

สํานักคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

ฝา่ ยนโยบาย

ฝา่ ยพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียน

สํานักอืน่ ๆ

ฝา่ ยสนับสนุ น
เครือข่ายผูบ้ ริโภค

ฝา่ ยสือ่ สาร
ผูบ้ ริโภค

ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างโดยรวมของสํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตามข้อเสนอ โดย
สํานักคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจะมีฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสํานักงาน กสทช. ทัง้ นี้ ในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค สํานักคุ้มครองผูบ้ ริโภคจะสนับสนุ นการดําเนินการของคณะอนุ กรรมการสอง
คณะ ซึ่งทําหน้าทีพ่ จิ ารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค และ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
และโทรทัศน์ ตามที่ กสทช. กําหนด (เส้นประในภาพแสดงการสนับสนุ นการดําเนินการ
ดังกล่าว)

