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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   
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การศกึษาการจดัรปูองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการ
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม* 

บทนํา 

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจของหน่วยงานกํากบัดูแลที่มคีวามสําคญัเป็น

อยา่งยิง่ในตลาดกจิการบรกิารสมยัใหมท่ีม่คีวามซบัซอ้นและมกีารแขง่ขนัไมเ่ตม็ที ่ดงัเช่น

ตลาดโทรคมนาคม วทิยุและโทรทศัน์ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละกํากบั

การประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึง่เป็นกฎหมายทีอ่อกแบบโดยคาํนึงถงึการหลอมรวม (convergence) หรอืการบรรจบกนั

ของสื่อวทิยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคม กําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  มหีน้าทีใ่นการคุม้ครองสทิธิ

เสรภีาพของประชาชนมใิหถู้กเอารดัเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการ และคุม้ครองสทิธใิน

ความเป็นส่วนตวัและเสรภีาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกนัทางโทรคมนาคม รวมทัง้

สง่เสรมิสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์คลื่น

ความถีท่ีใ่ชใ้นกจิการกระจายเสยีง โทรทศัน์ และโทรคมนาคม 

อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่ กสทช. ควรจดัโครงสรา้งองคก์รภายในขึน้มา

เพือ่ทาํหน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคในยุคของการหลอมรวมสือ่อย่างไร กล่าวคอื ควรแยกหรอื

รวมหน่วยงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ กบั

หน่วยงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม และควรมอบหมายใหม้อีํานาจ

หน้าที่มากน้อยเพยีงใดในการรบัเรื่องร้องเรยีนจากผูบ้รโิภคและระงบัขอ้พพิาทระหว่าง

ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบกจิการ   

งานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นสามสว่นคอื 1) ศกึษาสาระสาํคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายด้าน 

การคุ้มครองผู้บรโิภคในกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และผู้บรโิภคในกิจการ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนั โดย ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย์ รองประธานสถาบนัและ

ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นเศรษฐกจิยุคสารสนเทศ คุณเทยีนสวา่ง ธรรมวณิช นกัวจิยัอาวุโส ฝา่ยวจิยั
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  และคุณวรพจน์ 
วงศ์กจิรุ ่งเรอืง นักวจิยัอสิระ   เสนอต่อสถาบนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรคมนาคม 
สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เมือ่ปี 2554 
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โทรคมนาคม โดยเฉพาะ พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละกํากบัการประกอบกจิการ

วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึง่มกีารแกไ้ขปรบัปรุง

ในหลายประเดน็   2) ศกึษาประสบการณ์จากต่างประเทศรวมสีป่ระเทศคอื สหรฐัอเมรกิา 

องักฤษ ออสเตรเลยี และแคนาดา ในดา้นรูปแบบโครงสรา้งองคก์รและอํานาจหน้าทีด่า้น

การคุม้ครองผูบ้รโิภคภายในหน่วยงานกํากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 

และโทรคมนาคม  รวมทัง้ลกัษณะของปญัหาการรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคในดา้นกจิการวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ และโทรคมนาคม และ 3) ขอ้เสนอแนะใน

การจดัรปูแบบโครงสรา้งและอาํนาจหน้าทีข่ององคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคในสาํนกังาน กสทช.   

กฎหมายท่ีเก่ียวกบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม  และการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ประเทศไทยมกีฎหมายซึง่มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็น

การคุม้ครองผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป และการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมอยูห่ลายฉบบั ดงัน้ี 

(1) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 61  มาตรา 84(5) และ

มาตรา 47  

(2) พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 

วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  มาตรา 22(10) มาตรา 31 

มาตรา 32 และมาตรา 51(10) 

(3) พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 23 และมาตรา 28  

(4) พ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 45 ถงึมาตรา 50 

(5) พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522  และแกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. คุม้ครอง

ผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2541 

(6) พ.ร.บ. วธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551 

สาํหรบัรายงานวจิยัน้ี คณะผูว้จิยัเน้นสาระสาํคญัของกฎหมายเพยีงสามฉบบัคอื  

1) พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 

วทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2553  

2)  พ.ร.บ. การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง

บงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2551 และ  

3) พ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
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พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2553 (แก้ไขปรบัปรงุจาก พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2543) 

มาตรา 31 ของ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ กําหนดให้ กสทช. แต่งตัง้

คณะอนุกรรมการขึน้ โดยแบ่งเป็นสองคณะ ประกอบดว้ยผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และ

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้นกจิการกระจายเสยีงและ

กจิการโทรทศัน์ และในดา้นกจิการโทรคมนาคม  คณะอนุกรรมการทัง้สองชุดน้ีมอีํานาจ

หน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนและปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามที ่

กสทช. กําหนด   การปรบัปรุงกฎหมายองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ จะส่งผลต่อการจดั

โครงสร้างองค์กรภายในของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองผูบ้รโิภคในกิจการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพิม่เตมิดว้ย 

 สาํหรบัสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารในกจิการแต่ละดา้นนัน้  พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลื่น

ความถี่ฯ กม็บีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภคอยู่ดว้ย   ในมาตรา 32 กําหนดให ้

กสทช. มอีาํนาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารโทรคมนาคมเกีย่วกบัขอ้มลู

สว่นบุคคล สทิธใินความเป็นสว่นตวั และเสรภีาพในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม  

ในกรณีทีม่กีารกระทาํความผดิโดยการดกัรบัขอ้มลู หรอืเปิดเผยขอ้ความขา่วสารหรอืขอ้มลู

อื่นใดที่มกีารสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ถือว่า กสทช. เป็น

ผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาต

ประกอบกจิการโทรคมนาคมเป็นผูก้ระทาํความผดิดงักลา่ว หรอื รูว้า่มกีารกระทาํความผดิ

นัน้แต่เพกิเฉยหรอืไมด่าํเนินการตามกฎหมายภายในเวลาอนัสมควร  ให ้กสทช. มอีาํนาจ

สัง่พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมได ้

พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
พ.ศ. 2551 

กฎหมายดงักล่าวมบีทบญัญตัใินการคุ้มครองผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารในกจิการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นการเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการทาง

ธุรกจิแบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการรบัชมหรอืรบัฟงั

รายการ เช่น ค่าสมาชกิรายปี หรอืค่าบรกิารอื่นๆ ทีผู่ร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการทาง

ธุรกจิจะเรยีกเกบ็ไดต้ามที ่พ.ร.บ. การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

พ.ศ. 2551 กาํหนดอนุญาตไว ้
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มาตรา 23 และมาตรา 28 ของกฎหมายฉบบัน้ีกําหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสีทิธไิดร้บั

การคุม้ครองดา้นความเป็นธรรมในสองเรื่องคอื   1) ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ 

การบรกิารธุรกจิ   และ 2) อตัราค่าสมาชกิหรอืค่าบรกิาร และเงื่อนไขในการบรกิารของ

ผูร้บัใบอนุญาต 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

ผูใ้ชบ้รกิารตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มสีทิธดิงัน้ี 

(หมวด 5 มาตรา 45-50)  

1. สทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) เมือ่ไดร้บั

ความเดอืดรอ้นเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการใหบ้รกิารโทรคมนาคมของผูร้บัใบอนุญาต โดย

ตอ้งทําเป็นหนังสอืยื่นต่อสํานักงาน กทช.  และถ้ามเีอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณี

ดงักล่าว ใหส้่งพรอ้มหนังสอืรอ้งเรยีน เรื่องทีส่ามารถรอ้งเรยีนได ้เช่น ผูร้บัใบอนุญาต

กระทําการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาต สญัญาการใหบ้รกิารไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารทีด่ ี (มาตรา 45 และมาตรา 46)      

2. สทิธริอ้งขอให ้กทช. พจิารณากําหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตดําเนินการเพื่อแกไ้ข

เยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนเป็นการชัว่คราว ในระหว่างที ่กทช. อยู่ในขัน้ตอน

การพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน 

3. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนจาก กทช. ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั

นับแต่วนัที ่กทช. ไดร้บัหนังสอืรอ้งเรยีน โดยตอ้งใหคู้่กรณี (ผูร้บัใบอนุญาต) มโีอกาสได้

ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและแสดงพยานหลกัฐานของตนต่อ กทช. 

4. สทิธริอ้งเรยีนต่อ กทช. ในกรณีทีเ่หน็วา่ผูร้บัใบอนุญาตเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าบรกิารสูงกว่าอตัราขัน้สูงที่ กทช. ประกาศกําหนด  หรอืสูงกว่าที่เรยีกเก็บจาก

ผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นที่ใชบ้รกิารโทรคมนาคมในลกัษณะหรอืประเภทเดยีวกนั หรอืเหน็ว่า

ผูร้บัใบอนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารไมถู่กตอ้ง (มาตรา 47) 

5. สทิธริอ้งเรยีนต่อ กทช. ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิารมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูร้บัใบอนุญาต

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารในลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดตามสทิธใินขอ้ 4 ไม่

ถูกต้อง โดยใหผู้ร้บัใบอนุญาตมหีน้าทีพ่สิูจน์ขอ้เทจ็จรงิเพื่อยนืยนัความถูกต้องของการ

เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิาร 

6. สทิธทิี่ผูใ้ช้บรกิารจะนําเครื่องโทรคมนาคมของตนเองมาใช้ในการรบับรกิาร

จากผูร้บัใบอนุญาตได ้  เวน้แต่มคีวามจาํเป็นทางเทคนิคตอ้งใชเ้ครื่องโทรคมนาคมทีผู่ร้บั

ใบอนุญาตกาํหนด โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กทช. ก่อน (มาตรา 49)  
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7. สิทธิที่จะได้ร ับความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็น

สว่นตวั  และเสรภีาพในการสือ่สารถงึกนัโดยทางโทรคมนาคม 

โครงสร้างและอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานด้านคุ้มครองผูบ้ริโภคใน
องคก์รกาํกบัดแูลในต่างประเทศ 

การศกึษาประสบการณ์จากต่างประเทศเกีย่วกบัโครงสรา้งและอํานาจหน้าทีข่อง

หน่วยงานดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภคในองคก์รกํากบัดแูลทีร่วมอยู่ในองคก์รเดยีว (convergent 

regulator) ของสีป่ระเทศคอื Federal Communications Commission (FCC) ของสหรฐัอเมรกิา  

Office of Communication (Ofcom) ขององักฤษ   Australian Communications and Media 

Authority (ACMA) ของออสเตรเลยี และ Canadian Radio-Television and Telecommunications 

Commission (CRTC) ของแคนาดา    เน่ืองจากองค์กรกํากบัดูแลของทัง้สีป่ระเทศน้ีมี

ประสบการณ์ในกระบวนการพฒันาเชงิสถาบนัจนเป็นทีย่อมรบัขององคก์รกํากบัดแูลแหง่

อื่นๆ ทัว่โลกในฐานะองค์กรต้นแบบและมีแนวทางปฏิบตัิที่ดี  ข้อสรุปจากการศึกษา

ประสบการณ์ของสีป่ระเทศมดีงัน้ี 

•  งานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่ไดจ้ํากดัอยู่เฉพาะ

การรบัและจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนเทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึการทาํงานในมติอิื่นๆ ดว้ย 

เชน่ การทาํงานเชงิรุกเพือ่ใหข้อ้มลูและความรูแ้ก่ผูบ้รโิภค  การเฝ้าตดิตามภาค

ธุรกจิในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและหลกัปฏบิตัทิีด่ ี การใหค้าํแนะนําในการ

พฒันาและออกแบบนโยบาย  การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่

นําขอ้มูลไปพฒันาและออกแบบนโยบายที่สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผูบ้รโิภค การเสนอความเหน็ในการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบหรอืหลกั

ปฏบิตั ิและการสนบัสนุนใหเ้กดิกลไกกํากบัดแูลร่วมและกลไกในการดแูลกนัเอง

ในภาควชิาชพี 

•  หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคภายใตอ้งคก์รกํากบัดแูลมกีารจดัรปูแบบโครงสรา้ง

องคก์รตามลกัษณะงาน (function) มากกวา่แบง่ตามภาคอุตสาหกรรม (sector) 

ทาํใหม้กีารรวมงานดา้นผูบ้รโิภคทัง้ดา้นวทิยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคมไวใ้น

จุดเดยีวกนั การจดัโครงสรา้งองคก์รในลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ทางเทคโนโลยกีารสือ่สารทีม่กีารหลอมรวมกนัมากขึน้ 

•  องค์กรกํากบัดูแลทีศ่กึษาส่วนมากมอีํานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายและการ

ลงโทษในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น การตกัเตอืนเมือ่พบวา่มกีารกระทาํผดิ  

การออกคาํสัง่ใหม้กีารเยยีวยาหรอืคาํสัง่หา้มไมใ่หก้ระทาํบางอย่าง  การสัง่ให้
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เสยีค่าปรบั การเพิม่เงื่อนไขใบอนุญาต  การลดระยะเวลาการใหใ้บอนุญาต 

และการระงบัหรอืการยกเลกิใบอนุญาต  นอกจากน้ี องคก์รกํากบัดแูลทีศ่กึษา

สว่นใหญ่ยงัมอีาํนาจในการสอบสวนเรื่องรอ้งเรยีน  เช่น มอีํานาจในการขอให้

ผูร้บัใบอนุญาตใหค้วามร่วมมอืในการจดัส่งเอกสาร ขอ้มูลและเทปรายการ 

หรือมีอํานาจเชิญผู้รบัใบอนุญาตมาให้ข้อมูล  รวมถึงการมีอํานาจให้ผู้รบั

ใบอนุญาตตอบกลบัหรอืชีแ้จงไปทางผูร้อ้งเรยีนและองคก์รกํากบัดูแลภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด  

•  ขอบเขตอํานาจขององคก์รกํากบัดแูลในแต่ละประเทศอาจมคีวามแตกต่างกนั

ในรายละเอยีด  เช่น  CRTC ของแคนาดาไม่มอีํานาจในการพจิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีนในประเดน็ทางเทคนิค  แต่ FCC ของสหรฐัอเมรกิามอีํานาจครอบคลุม

ถงึประเดน็ทางเทคนิค  หรอื Ofcom ขององักฤษไมม่อีํานาจรบัเรื่องรอ้งเรยีน

ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเน้ือหาในอนิเทอรเ์น็ต 

•  องคก์รกํากบัดูแลทีศ่กึษาส่วนมากใหก้ารสนับสนุนการจดัตัง้ระบบกํากบัดูแล

ร่วม (co-regulation)  และกลไกการกํากบัดูแลกนัเองในภาควชิาชพี (self-

regulation) เพือ่สรา้งกลไกในการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนและยุตขิอ้พพิาททีร่วดเรว็

และมคีวามยดืหยุ่น เช่น Alternative Dispute Resolution Scheme ของ Ofcom 

ที่มกีารรบัรองและให้อํานาจส่วนหน่ึงกบัองค์กรวชิาชพี  หรอื Canadian 

Broadcast Standards Council (CBSC) สามารถรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัเน้ือหา

รายการในกจิการแพรภ่าพกระจายเสยีงทีเ่ป็นสมาชกิของ CBSC 

•  การกํากบัดูแลในทุกประเทศทีศ่กึษามกีลไกการรอ้งเรยีนหลายระดบัและหลาย

ช่องทาง กล่าวคอื ทุกประเทศสนับสนุนใหผู้บ้รโิภครอ้งเรยีนไปยงัฝา่ยบรกิาร

ประชาชนของบรษิทัก่อน (เวน้แต่มกีารกระทําทีล่ะเมดิกฎหมายหรอืเงื่อนไข

ใบอนุญาต)  หากไม่ได้ผล หรอืไม่ไดร้บัการแก้ไขที่ดเีพยีงพอ จงึยื่นคําร้อง

ต่อไปทีอ่งคก์รกํากบัดูแลในภาควชิาชพี และรอ้งเรยีนไปทีอ่งค์กรกํากบัดูแล

ของรฐัตามลาํดบั 

ลกัษณะของปัญหาการคุ้มครองผูบ้ริโภคในด้านกิจการ
วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และโทรคมนาคมในต่างประเทศและไทย 

1.  ลกัษณะของปัญหาในต่างประเทศ 

การศกึษาลกัษณะปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนดา้นกจิการวทิยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคม

ทีห่น่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคในต่างประเทศไดร้บัจากผูบ้รโิภค พบวา่ 
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•  ในเกือบทุกประเทศที่ศึกษาพบปญัหาร้องเรียนด้านวทิยุและโทรทศัน์เป็น

จํานวนมาก เช่น FCC ของสหรฐัอเมริกาได้รบัเรื่องร้องเรียนด้านวทิยุและ

โทรทศัน์คดิเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 50 ของเรื่องทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีนทัง้หมด  แมว้่า 

Ofcom จะมสีถติเิรือ่งรอ้งเรยีนไมส่งูนกั แต่กน่็าจะมสีาเหตุจากการที ่Ofcom มี

จุดรบัเรื่องร้องเรียนด้านดงักล่าวหลายแห่ง  ทําให้เรื่องร้องเรียนที่ Ofcom 

ไดร้บัเป็นเพยีงสว่นเดยีวของเรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด 

•  เรื่องรอ้งเรยีนดา้นโทรคมนาคมส่วนมากเกีย่วขอ้งกบัปญัหาในการใชบ้รกิาร 

และปญัหาดา้นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย  ในขณะทีเ่รื่องรอ้งเรยีนดา้นการแพร่

ภาพกระจายเสยีงจะเป็นปญัหาเรื่องเน้ือหาของรายการที่เผยแพร่มากกว่า

เรือ่งของสญัญา  

•  สดัส่วนของเรื่องร้องเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ เช่น บรกิารบรอด

แบนด ์มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามความแพรห่ลายของบรกิาร  

•  การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นโทรคมนาคมและดา้นการแพร่ภาพกระจายเสยีงอาจ

รวมเป็นจุดเดยีวกนัได้เพื่อความสะดวกของผูบ้รโิภค  แต่การพจิารณาเรื่อง

รอ้งเรยีนด้านการแพร่ภาพกระจายเสยีงของทุกประเทศที่ศกึษาจะคํานึงถึง

เน้ือหาเป็นหลกั โดยไมแ่บ่งวา่ผูบ้รโิภคมวีธิรีบัชมรายการรปูแบบ (platform) ใด 

เน่ืองจากเทคโนโลยใีนยุคหลอมรวมสื่อทาํใหร้ายการเน้ือหาเดยีวกนัสามารถ

นําไปเผยแพรไ่ดใ้นสือ่หลายประเภท 

•  มกีารพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนดา้นโฆษณาแยกออกต่างหากจากรายการทัว่ไป 

เชน่ กรณีขององักฤษ และแคนาดา เน่ืองจากมหีน่วยงานกํากบัดแูลตนเองใน

สว่นของผูป้ระกอบการอยูแ่ลว้   

2. เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียนของไทยกบัต่างประเทศ 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบเรื่องรอ้งเรยีนหา้อนัดบัแรกของไทยกบัต่างประเทศในปี 

2553 โดยมขีอ้สงัเกตดงัน้ี  

 บรกิารโทรคมนาคมของไทย (โทรศพัท์เคลื่อนที ่โทรศพัท์พืน้ฐาน และ

อนิเทอร์เน็ต) มปีญัหาดา้นคุณภาพสูงทีสุ่ด  ในขณะทีข่องสหรฐัอเมรกิา 

ออสเตรเลยี และแคนาดา ปญัหาน้ีจะอยู่ในลําดบัทีส่าม  ส่วนขององักฤษไม่

พบปญัหาน้ีในกลุม่ปญัหาหา้อนัดบัแรก 

 ปญัหาเรื่องใบแจง้ค่าบรกิารเป็นปญัหาในลําดบัตน้ๆ ของหลายประเทศรวมทัง้

ประเทศไทย โดยรายละเอยีดของปญัหาในกลุ่มน้ีไมแ่ตกต่างกนัมากนักในแต่ละ

ประเทศ กล่าวคอื เกี่ยวขอ้งกบัการที่ผูใ้ชบ้รกิารถูกเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเสรมิ
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พเิศษต่างๆ โดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารแจง้วา่ไมไ่ดเ้ป็นฝ่ายขอรบับรกิารตัง้แต่ตน้ หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารไดพ้ยายามตดิต่อขอเลกิรบับรกิารแลว้แต่พบความยุ่งยากในการขอ

ยกเลกิบรกิาร หรอืปญัหาความไมเ่ขา้ใจเรื่องค่าโอนสายต่างประเทศ (roaming) 

ในกรณีของโทรศพัทเ์คลือ่นที ่เป็นตน้  

 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบับริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับ

ความเรว็ที่ผูใ้ช้บรกิารได้รบัไม่ตรงกบัที่ผู้ให้บรกิารโฆษณาไวต้ามสื่อต่างๆ  

ปญัหาน้ีจดัอยูใ่นกลุม่เรือ่งรอ้งเรยีนดา้นคุณภาพบรกิาร แต่ในต่างประเทศ เช่น 

องักฤษ และออสเตรเลยี นอกจากปญัหาเรือ่งความเรว็แลว้ ยงัมเีรื่องรอ้งเรยีน

ทีเ่กีย่วกบัคา่บรกิารอกีดว้ย เชน่ ผูใ้ชบ้รกิารถูกเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพิม่ เน่ืองจาก

มกีารดาวน์โหลดข้อมูลเกินกว่าที่สญัญากําหนดไว้ โดยที่ผู้ให้บริการไม่ได้

อธบิายเงือ่นไขในสญัญาขอ้น้ีแก่ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดร้บัทราบก่อนทาํสญัญา 

 การร้องเรียนเกี่ยวกบัการโฆษณาของผู้ให้บริการซึ่งให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

คลุมเครอื หรอือธบิายไม่ครบ นับเป็นอกีปญัหาหน่ึงทีพ่บมากในทุกประเทศ 

เน่ืองจากบรกิารโทรคมนาคมมรีปูแบบการทาํการตลาดไดห้ลากหลายวธิแีละ

มคีวามซบัซ้อน ซึ่งอาจยากต่อผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป ทําใหผู้้บรโิภคเกดิความ

เขา้ใจผดิและตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพการใชง้านของ

ตนเอง  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเรือ่งร้องเรียนด้านบริการโทรคมนาคมของไทยกบัต่างประเทศ 

ลาํดบัท่ี ไทย สหรฐัอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา 

1 คุณภาพและมาตรฐาน
การใหบ้รกิาร 

ขอ้ความรบกวน/
ละเมดิสทิธสิว่นบุคคล 

- การใหข้อ้มลู 
ไมช่ดัเจน ผดิพลาด 
หรอือธบิายไมค่รบ 

- ปญัหาการโอนสาย 

การจดัการเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

ใบแจง้คา่บรกิาร
ผดิพลาด 

2 ใบแจง้คา่บรกิาร
ผดิพลาด/ไมเ่ป็นธรรม 

ใบแจง้คา่บรกิาร
ผดิพลาด 

silent call ใบแจง้คา่บรกิาร
ผดิพลาด 

การละเมดิสญัญา 

3 กาํหนดวนัหมดอายุของ
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

คุณภาพบรกิาร การจดัการเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

คุณภาพบรกิาร ปญัหาการใหบ้รกิาร 

4 ขอ้ความรบกวน/ละเมดิ
สทิธสิว่นบุคคล 

คา่ธรรมเนียมกรณี
ยกเลกิบรกิารก่อน
หมดอายุสญัญา 

คา่ธรรมเนียมกรณี
ยกเลกิบรกิารก่อน
หมดอายุสญัญา 

ความผดิพลาดต่างๆ ปญัหาการโอนสาย  

5 การใหข้อ้มลูไมช่ดัเจน 
ผดิพลาด หรอื 
ไมค่รบถว้น 

การใหข้อ้มลูไม่
ชดัเจน ผดิพลาด 
หรอืไมค่รบถว้น 

การละเมดิสญัญา  การละเมดิสญัญา  - 
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นอกเหนือจากเรื่องรอ้งเรยีนทีม่จีาํนวนสงูสุดหา้อนัดบัแรกแลว้ ในออสเตรเลยียงั

พบปญัหาทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ คอื ปญัหาการตดิตามทวงถามหน้ีคา้งชาํระ 

โดยผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมตดัสญัญาณของผูใ้ชบ้รกิารในขณะทีก่ารเจรจาปญัหาหน้ีคา้ง

ชาํระยงัไมส่ิน้สดุ 

ข้อเสนอแนะการจดัรปูแบบองคก์รคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียง โทรทศัน์ และโทรคมนาคม 

1.  รปูแบบโครงสร้างองคก์รคุ้มครองผูบ้ริโภค 

การจดัโครงสรา้งองค์กรเพื่อทําหน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภคภายในสํานักงาน กสทช. 

จะต้องสอดคล้องกบับทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งคือ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่น

ความถี่ฯ ซึง่กําหนดใหม้คีณะกรรมการสองคณะคอื คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและ

กจิการโทรทศัน์ (กสท.) ซึง่มอีํานาจหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทศัน์ และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) ซึง่มอีํานาจหน้าทีใ่นการกํากบั

ดแูลกจิการโทรคมนาคม  และกาํหนดใหเ้ลขาธกิาร กสทช. แต่งตัง้พนักงานเจา้หน้าทีข่อง

สาํนกังาน กสทช. เป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการของคณะกรรมการทัง้สองคณะตาม

ความจําเป็น   ในทางปฏบิตั ิคาดว่าสํานักงาน กสทช. จะจดัใหม้สี่วนงานเพื่อทําหน้าที่

สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการทัง้สองคณะในดา้นต่างๆ รวมทัง้การกําหนด

นโยบายและการออกกฎระเบยีบทีม่ผีลกระทบต่อผูบ้รโิภค (ดภูาพที ่1) 

ภาพท่ี 1  โครงสร้างคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

 

ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองผูบ้รโิภคนัน้  มาตรา 31 ของ พ.ร.บ. องค์กร

จดัสรรคลื่นความถี่ฯ กําหนดใหม้คีณะอนุกรรมการสองคณะทําหน้าทีพ่จิารณาและเสนอ

กสทช 

กทค กสท 

สว่นงานสนบัสนุนจาก

สาํนกังาน กสทช 

สว่นงานสนบัสนุนจาก

สาํนกังาน กสทช 
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ความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นในการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ในกจิการวทิยุ โทรทศัน์ และโทรคมนาคม   ในทางปฏบิตั ิคาดวา่สาํนักงาน กสทช. จะจดั

ใหม้สี่วนงานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะอนุกรรมการทัง้สองคณะ

เช่นเดยีวกนั (ดูภาพที่ 2)   ทัง้น้ี ส่วนงานดงักล่าวอาจเป็นส่วนงานเดยีวสําหรบักจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม หรอืแบง่เป็นสองสว่นงานคอืสว่นงาน

สาํหรบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และสว่นงานสาํหรบักจิการโทรคมนาคมแยก

จากกนักไ็ด ้  

ภาพท่ี 2 โครงสร้างส่วนงานการคุ้มครองผูบ้ริโภค ตาม พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

 
ในส่วนของการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคนัน้  พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ (มาตรา 45-46) ไดก้าํหนดขัน้ตอนในการดาํเนินการไวด้งั

ภาพที ่3 อยา่งไรกต็าม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ไมไ่ดก้ําหนดขัน้ตอน

ในการดําเนินการในกรณีรอ้งเรยีนทัว่ไป เช่น เรื่องสญัญาการใหบ้รกิารโทรทศัน์บอกรบั

สมาชกิ แต่กาํหนดเฉพาะขัน้ตอนในการรบัและพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนในกรณีทีม่ผีูท้ ีไ่ดร้บั

ความเสยีหายจากรายการทีอ่อกอากาศเป็นเทจ็หรอืละเมดิสทิธเิสรภีาพ เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง 

สทิธใินครอบครวั หรอืความเป็นอยู่สว่นตวัของบุคคล (มาตรา 40) โดยกําหนดใหด้าํเนินการ

ตามขัน้ตอนในภาพที ่4 

จากภาพที ่3 จะเหน็ไดว้า่ ในสว่นของกจิการโทรคมนาคมนัน้ ผูบ้รโิภคตอ้งรอ้งเรยีน

โดยทําเป็นหนังสอืต่อสํานักงาน กสทช.  โดยสํานักงาน กสทช. จะทําความเหน็เสนอให ้

กสทช. พจิารณาและสัง่ดําเนินการแก้ไข   ที่ผ่านมาสถาบนัคุ้มครองผูบ้รโิภคในกจิการ

โทรคมนาคม (สบท.) ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนและทาํความเหน็

ดงักลา่วแทนสาํนกังาน กทช.  ในอนาคต กสทช. อาจกาํหนดใหส้ว่นงานทีถ่่ายโอนภารกจิ

กสทช 

คณะอนุกรรมการ
ดา้นโทรคมนาคม 

คณะอนุกรรมการ
ดา้นวทิยุ-โทรทศัน์ 

สว่นงานสนบัสนุน
จากสาํนกังาน กสทช 

สว่นงานสนบัสนุน
จากสาํนกังาน กสทช 
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มาจาก สบท. ทาํหน้าทีด่งักล่าวต่อไปในฐานะสว่นงานซึง่ใหก้ารสนับสนุนคณะอนุกรรมการ

ดา้นกจิการโทรคมนาคม ตามภาพที ่2 

ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรียนด้านโทรคมนาคมตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

 
ภาพท่ี 4  ขัน้ตอนการรบัเรื่องร้องเรียนด้านวิทยแุละโทรทศัน์ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

กระจายเสียงฯ 

ในส่วนของกจิการวทิยุและโทรทศัน์ เมือ่มเีรื่องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค ซึง่ไมใ่ช่กรณี

ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ  กสทช. อาจกําหนดใหม้ี

ข ัน้ตอนรบัและพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนคลา้ยกบัขัน้ตอนในการรบัและพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน

ในกจิการโทรคมนาคมดงักล่าวขา้งต้นกไ็ด ้โดยอาจใหส้่วนงานทีถ่่ายโอนภารกจิมาจาก 

สบท. ทาํหน้าทีท่าํความเหน็เพือ่เสนอใหค้ณะอนุกรรมการดา้นกจิการวทิยุ-โทรทศัน์ ตาม

ภาพที ่2 พจิารณาดาํเนินการ หรอืตัง้สว่นงานใหมข่ึน้มาทาํหน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกนักไ็ด ้ 

สว่นในกรณีทีม่ผีูเ้สยีหายจากการประกอบกจิการรอ้งเรยีนต่อ กสทช. ตามมาตรา 40 

เมื่อ กสทช. พจิารณาเรื่องร้องเรยีนดงักล่าวแล้ว กจ็ะส่งเรื่องพร้อมความเหน็ใหอ้งค์กร

วชิาชพีดาํเนินการเยยีวยาใหแ้ก่ผูเ้สยีหาย  ทัง้น้ี องคก์รวชิาชพีดงักล่าวจะตอ้งรายงานผล

ในการเยยีวยาแก่ กสทช. และผูเ้สยีหายทราบ ดงัภาพที ่4   ในทางปฏบิตั ิกสทช. อาจตัง้

ส่วนงานด้านวทิยุและโทรทศัน์ ซึ่งรบัโอนบุคลากรจากกองงานคณะกรรมการกิจการ

สาํนกังาน กสทช 

ผูบ้รโิภค 

กสทช พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน
และสัง่ดาํเนินการแกไ้ข 

ทาํหนงัสอืรอ้งเรยีน 

ทาํความเหน็เสนอ 

กสทช 

ผูเ้สยีหาย 

องคก์รวชิาชพีดาํเนินการ
เยยีวยาและรายงาน กสทช  

รอ้งเรยีน 

ทาํความเหน็เสนอ 
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วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์แหง่ชาต ิ(กกช.) กรมประชาสมัพนัธ ์ขึน้มาเพือ่ทาํหน้าที่

สนับสนุนการใหค้วามเหน็แก่ กสท. หรอื คณะอนุกรรมการของ กสทช. ตามมาตรา 31 ของ 

พ.ร.บ. องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีฯ่ กไ็ด ้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคใน

สาํนกังาน กสทช. ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมายและน่าจะมคีวามเหมาะสมคอื 

1.  ควรแยกสว่นงานพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคออกจากสว่นงานพจิารณา

เรื่องรอ้งเรยีนจากผูเ้สยีหายตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การประกอบกจิการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากลกัษณะปญัหาทัง้สอง

ดา้นมคีวามแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก ทาํใหต้อ้งใชบุ้คลากรทีม่ทีกัษะแตกต่าง

กนั นอกจากน้ี จาํนวนเรือ่งรอ้งเรยีนในแต่ละดา้นโดยลาํพงัมมีากอยู่แลว้ หาก

นํามารวมเข้าด้วยกัน จะยิ่งทําให้เรื่องร้องเรียนทัง้หมดมีจํานวนมากและ

จาํเป็นตอ้งตัง้สว่นงานขนาดใหญ่มากขึน้มารองรบั   

2.  ควรมสี่วนงานที่พจิารณาเรื่องร้องเรยีนจากผูบ้รโิภคเพยีงส่วนงานเดยีว ใน

การพจิารณาเรื่องร้องเรยีนจากผู้บรโิภคที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการวทิยุ กิจการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม เพราะลกัษณะของปญัหาของผูบ้รโิภคใน

กจิการดงักลา่วจะคอ่นขา้งคลา้ยคลงึกนั เชน่ เป็นปญัหาเกีย่วกบัอตัราค่าบรกิาร 

สญัญาไมเ่ป็นธรรม หรอืมปีญัหาเรื่องคุณภาพของบรกิาร โดยส่วนงานดงักล่าว

ควรมฐีานะเป็นสาํนกัหน่ึงภายใตส้าํนกังาน กสทช. เพือ่ใหส้ามารถดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และแสดงใหเ้หน็วา่ กสทช. ใหค้วามสาํคญัอย่างสงูต่อ

การคุม้ครองผูบ้รโิภค  

3.  ในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัง้หมดจากผูบ้รโิภคและผูเ้สยีหาย ควรมจีุดตดิต่อจุด

เดยีว (single point of contact) เชน่ใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์ดยีว ไมว่า่เรือ่งรอ้งเรยีน

นัน้จะเกีย่วขอ้งกบักจิการวทิยุ กจิการโทรทศัน์หรอืกจิการโทรคมนาคม หรอื

เป็นเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสญัญา คุณภาพหรอือตัราค่าบรกิาร หรอืรายการ 

ก็ตาม  เน่ืองจากการมจีุดรบัเรื่องร้องเรยีนหลายจุดจะทําให้ประชาชนเกิด

ความสบัสน  ทัง้น้ี จุดตดิต่อดงักล่าวจะทาํหน้าทีส่ง่เรื่องรอ้งเรยีนใหแ้ก่สว่นงาน

ภายในทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากขอ้เสนอที ่1 และขอ้เสนอที ่2 ขา้งตน้ โครงสรา้งของคณะกรรมการและสว่นงาน

ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคในสาํนกังาน กสทช. จะเป็นไปตามภาพที ่5  
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ภาพท่ี 5  โครงสร้างคณะกรรมการและส่วนงานในการคุ้มครองผูบ้ริโภคตามข้อเสนอ 

 

2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

เพื่อใหเ้กดิโครงสรา้งการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธผิล  กสทช. ควรพจิารณา

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. จดัตัง้สาํนักคุม้ครองผูบ้รโิภค  มภีารกจิทัง้ในการรบัและพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน

จากผูบ้รโิภค   รวมทัง้ภารกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกนั ทัง้การวจิยัและตดิตามสภาพตลาด  

การศกึษาดา้นนโยบายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค การทาํงานสนบัสนุนเครอืขา่ย

ของผูบ้รโิภค และการสื่อสารกบัผูบ้รโิภค  เพื่อใหเ้กดิการทํางานอย่างครบวงจร     ทัง้น้ี 

โครงสรา้งของสาํนักคุม้ครองผูบ้รโิภคในสํานักงาน กสทช. กค็วรจะสอดคลอ้งกบัภารกจิ

ดงักล่าว   ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างในการจดัโครงสร้างโดยรวมของส่วนงานคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคตามขอ้เสนอของคณะผูว้จิยั  

2. เพือ่ใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภคมปีระสทิธผิลอย่างแทจ้รงิ สาํนักคุม้ครองผูบ้รโิภค

ควรมอีํานาจในการแสวงหาขอ้เท็จจรงิ โดยสามารถเรียกเอกสารที่เกี่ยวขอ้งจากผู้รบั

ใบอนุญาต หรอืใหผู้แ้ทนของผูร้บัใบอนุญาตมาใหก้ารในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีน

ของผูบ้รโิภคได ้ แต่ในการลงโทษผูร้บัใบอนุญาตในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนกฎระเบยีบ ควร

เป็นการใชอ้าํนาจผา่น กสทช. และสาํนกังาน กสทช.    

3. สาํนักคุม้ครองผูบ้รโิภคควรมบีทบาทในการใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะใน

การกําหนดนโยบาย และออกกฎระเบียบต่างๆ ของ กสทช. เพื่อให้สามารถคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคในเชงิรุกได ้   

กสทช 

คณะอนุกรรมการ 
ดา้นโทรคมนาคม 

คณะอนุกรรมการ 
ดา้นวทิยุ-โทรทศัน์ 

สว่นงานทีโ่อนมาจาก สบท. 
(เรือ่งรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค) 

สว่นงานทีโ่อนมาจาก สบท. 
(เรือ่งรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค) 

สว่นงานทีโ่อนมาจาก กกช. 
(เรือ่งรอ้งเรยีนของผูเ้สยีหาย) 
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ภาพท่ี 6  ข้อเสนอโครงสร้างภายในของส่วนงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 

ภาพท่ี 7  ข้อเสนอโครงสร้างโดยรวมของส่วนงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ภาพที ่7 แสดงโครงสรา้งโดยรวมของสาํนักคุม้ครองผูบ้รโิภคตามขอ้เสนอ โดย

สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภคจะมฐีานะเป็นสว่นหน่ึงของสาํนักงาน กสทช. ทัง้น้ี ในการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค สํานักคุ้มครองผูบ้รโิภคจะสนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสอง

คณะ ซึ่งทําหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค และ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นในการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการโทรคมนาคมและกจิการวทิยุ

และโทรทศัน์ตามที่ กสทช. กําหนด (เส้นประในภาพแสดงการสนับสนุนการดําเนินการ

ดงักลา่ว)  

สาํนกัคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ฝา่ยนโยบาย 
 

ฝา่ยสนบัสนุน 

เครอืขา่ยผูบ้รโิภค 

ฝา่ยพจิารณา 
เรือ่งรอ้งเรยีน 

ฝา่ยวจิยัและตดิตาม
สภาพตลาด 

ฝา่ยสือ่สาร 

ผูบ้รโิภค 

กสทช 

ฝา่ยนโยบาย ฝา่ยสนบัสนุน 
เครอืขา่ยผูบ้รโิภค 

ฝา่ยพจิารณา 
เรือ่งรอ้งเรยีน 

ฝา่ยวจิยัและตดิตาม
สภาพตลาด 

ฝา่ยสือ่สาร 
ผูบ้รโิภค 

คณะอนุกรรมการ 1 คณะอนุกรรมการ 2 

สาํนกักฎหมาย สาํนกัอืน่ๆ สาํนกัคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค 

สาํนกังาน กสทช 


